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Veel regen op
koninklijke dag
Koningsdag 2019 gaat niet de geschiedenisboeken in als de meest zonnige. Sterker nog, het weer op de verjaardag van koning Willem-Alexander was matig te noemen.
De voorspellingen noopten vrijwel alle organisatoren van Koningsdag in Peel en Maas om de activiteiten al op voorhand naar binnen te verplaatsen. Op sommige plekken, zoals
in Beringe, werd wel de traditionele optocht nog in de buitenlucht gehouden. Kinderen hadden hun fietsen, skelters en bolderkarren versierd om zo de feestelijke dag te vieren.
Naast de oranje kleding hoorde een poncho dit jaar ook bij de garderobe van de deelnemers. Na de optochten volgde in veel dorpen spellen en kindermarkten. In Beringe
besloten ze iets anders te doen en stond MasterSjef Beringe en het Open Peel en Maas kampioenschap Stef Stuntpiloot XXL op het programma. Kijk op pagina 18 voor een
foto-impressie van de verschillende Koningsdag-activiteiten in Peel en Maas.

Flypast Lancaster afgezegd

Vlucht historische bommenwerper gaat niet door
De vlucht die een historische bommenwerper op zaterdag 4 mei over onder meer Grashoek en Kessel zou
maken, gaat niet door. De Engelse eigenaars van de originele Lancaster hebben laten weten dat de bommenwerper technische mankementen heeft en daarom niet naar Nederland kan komen. De organisatoren uit Kessel
en Grashoek vinden het jammer dat de ‘flypast’ geen doorgang vindt.
De Lancaster bommenwerper,
één van de twee nog vliegwaardige
toestellen op aarde van dit type, bleek
toch niet in zo’n goede staat te zijn om
naar Nederland te komen op zaterdag
4 mei. De historische vliegmachine
zou vanuit Duitsland Limburg binnenkomen en daar een weg omhoog
maken. Tussendoor zou het toestel bij
verschillende dorpen rondjes vliegen
om zo een eerbetoon te leveren aan
in de oorlog neergestorte Lancasters.

In zowel Kessel als Grashoek stortte
tijdens de oorlogsjaren een Lancaster
ter aarde na neergeschoten te zijn
door Duitse jagers. Vandaar dat beide
plekken onderdeel waren van de
‘flypast’ die de bommenwerper zou
maken op de dag van de Nationale
Dodenherdenking. “Zeer jammer dat
het niet doorgaat”, laat Johan van
Knippenberg, voorzitter van het comité
Lancaster Kessel, weten. “We hadden
al veel positieve reacties ontvangen en

“Ik ben twee keer naar Engeland gevlogen om te lobbyen om een flypast te
regelen over ons dorp. Toen ik daar was,
kreeg ik groen licht dat het door zou
gaan. We hebben er met de hele werkwe verwachtten dat het druk zou worgroep bergen werk voor verzet, maar
den. Ook vanuit de gemeentes Reuver
helaas gaat het nu niet door.”
en Beesel hadden we al verschillende
Al vooraf hadden de eigenaren
enthousiaste reacties gekregen.”
van de Lancaster, de BBMF (Battle of
Britain Memorial Flight) een slag om de
De meeste van de Limburgse dorpen waar de Lancaster over zou vliegen, arm gehouden over de komst. “Je bent
van veel afhankelijk”, vertelt Johan.
waren geregeld door dezelfde organi“De piloten moeten in orde zijn, het
satie: Lancaster Flypast 2019. Grashoek
vliegtuig moet geen gebreken hebben
deed het op eigen houtje. Huub
Kluijtmans van de Historische Werkgroep en het weer moet goed zijn. Alles leek
in orde, zeker omdat het bijna zover
Grashoek (HWG) is al jaren bezig om
was. Maar veiligheid gaat boven alles,
de Lancaster naar Grashoek te krijgen.

dus het is wel begrijpelijk. Het is een
heel oud toestel, daar zijn regelmatig
gebreken aan.”
In Kessel waren buiten de
Lancaster-vlucht geen andere activiteiten georganiseerd rondom de herdenking. “Alleen Black Watch, een groep
van mensen met historische oorlogsvoertuigen, zou met haar wagens in
het centrum van Kessel gaan staan.
Dat gaat niet door. De groep komt
wel naar de dodenherdenking ‘s
avonds bij het bevrijdingskruis aan de
Bevrijdingsweg in de Donk. Die gaat
ook gewoon door.” De herdenking in
Kessel begint om 19.30 uur.
Lees verder op pagina 05
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Zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt
Cris Hinssen uit Maasbree, Tiny
Dietz-Janssen uit Baarlo en Jeu
Janssen, Ans Stals-Peters, Ans
Nelissen-Teunissen en Nel SteeghsVerbugt uit Panningen zijn vrijdag
26 april koninklijk onderscheiden
door burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo. Vijf van hen werden
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau, één tot Ridder in De
Orde van Oranje-Nassau.
De 57-jarige Maasbreenaar
Cris Hinssen werd benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg
de onderscheiding vanwege zijn
verdiensten op maatschappelijk gebied
binnen én buiten de gemeente Peel en
Maas. Zo is hij sinds 1998 bestuurslid
van onder andere jeugdkoor de Breetse
Krekeltjes in Maasbree. Hinssen is
daarnaast al jaren actief als bestuurslid,
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secretaris en ambassadeur bij diverse
organisaties in Limburg, Duitsland en
Europa die zich bezighouden met
carnaval.
Tiny Dietz-Janssen (75) uit Baarlo
kreeg een onderscheiding voor vijftien jaar inzet als hoofdleidster en
leidster van Stichting Peuterspeelzaal
De Speeldoos in Baarlo en omdat ze
sinds 1987 coördinator tussenschoolse
opvang is op de openbare jenaplanschool De Omnibus in Baarlo. Inmiddels
is Dietz-Janssen ook veertien jaar vrijwilliger bij Baarlo Kreatief, sinds 2013 het
aanspreekpunt voor tai chi bij de KBO in
Baarlo en sinds drie jaar mantelzorgster.
Voor haar verdiensten werd ze benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Panningnaar Jeu Janssen is 78 jaar
en zet zich al ruim veertig jaar in als

hulpverlener bij de EHBO-afdeling
Helden-Panningen. Daarnaast was hij
tussen 1980 en 2012 opleider en trainer bij de Heldense Reddingsbrigade
en van 1989 tot 2012 official bij
de Koninklijke Nederlandse Bond
voor het Redden van Drenkelingen
(KNBRD) en instructeur bij de Heldense
Reddingsbrigade. Inmiddels zet hij
zich zeven jaar in als vrijwilliger bij
de Voedselbank Peel en Maas in
Panningen. Voor zijn verdiensten werd
hij door burgemeester Delissen-van
Tongerlo benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
De 80-jarige Ans Stals-Peters uit
Panningen werd ook benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg
de onderscheiding voor haar verdiensten als acoliet en vrijwilligster sinds

1998 bij de Parochie Onze Lieve Vrouw
van Zeven Smarten in Panningen. Ook
is ze sinds 1998 vrijwilligster bij het
koersballen van de KBO in Panningen,
al ruim tien jaar betrokken bij Stichting
Indlu Yethemba in Zuid-Afrika en zet ze
zich sinds 2008 in als mantelzorgster.
Het derde Panningse lintje ging
naar Ans Nelissen-Teunissen (75).
Zij was van de jaren 80 tot 2001 actief
als onder andere unithoofd, verpleegkundige, vrijwilliger en boothoofd op
het vakantieschip Henri Dunant van het
Nederlandse Rode Kruis. Sinds 1991
gaat ze als goede doelen-collectant
elk jaar de deuren langs. Ze is twintig jaar coördinator vrijwillige palliatieve zorg bij de Stichting Leven rond
de dood in Peel en Maas, was tien jaar
nachtwacht en mantelzorgster en sinds

2014 als vrijwilliger verbonden aan de
Hoeskamer in Egchel. Hiervoor werd
Nelissen-Teunissen benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.
Ook Nel Steeghs-Verbugt
uit Panningen kreeg de versierselen
opgespeld die horen bij de benoeming
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De 75-jarige is sinds 1968 collectant
voor diverse goede doelen, was voorzitter van onder andere het ZiekenTriduüm in Panningen en bestuurslid
van onder andere ZijActief en de
parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven
Smarten in Panningen. Momenteel is ze
actief als vrijwilligster in Panningen bij
paardensportvereniging De Cavaliers,
de Historische Motoren en Tractoren
Vereniging (HMT), dorpsdagvoorziening
KBO en hospice het Plattelandshoés.

Bevers gedood vanwege
veroorzaken schade
Waterschap Limburg heeft tussen december 2018 en april ook in Peel en Maas bevers gedood omdat ze schade veroorzaakten. In de Bosbeek
zorgden beverdammen ervoor dat agrarische percelen onder water liepen en bij de Everlose Beek bij Maasbree bouwden de dieren een gemaal
dicht. Nu er jonge bevers geboren zijn, worden er geen soortgenoten meer afgemaakt.
“De bevers doden was nodig,
omdat de dieren schade veroorzaakten binnen het watersysteem”, laat
het waterschap weten. In de Bosbeek
dreigde het verhoogde waterpeil,
ontstaan door beverdammen, voor
te natte landbouwgronden te zorgen.
Bevers die in de Everlose Beek bij
Maasbree woonden, werden gedood

omdat ze een gemaal dichtbouwden.
Dat gemaal was nodig om een kassengebied van water te kunnen blijven
voorzien. Tussen december 2018 en april
werden in Limburg in totaal zeventien
bevers gedood door het waterschap.
Er zouden momenteel ongeveer duizend bevers in Limburg leven. Wanneer
de knaagdieren schade veroorzaken,

wordt die zo veel mogelijk beperkt door
dammen handmatig te verlagen of een
buis aan te leggen die door de dam
loopt. Biedt dat niet voldoende oplossing, dan mag het waterschap bevers
doden, zo staat in het Faunabeheerplan
Bever 2017-2020. Vorig jaar werden er
in totaal vijftien bevers gedood. De diertjes worden eerst gevangen in een kooi

en daarna doodgeschoten. Ze doden
is de zwaarste optie om problemen op
te lossen en wordt alleen gedaan als
er geen andere opties meer zijn, laat
het waterschap weten. De knaagdieren vangen is niet mogelijk, omdat
ze nergens kunnen worden uitgezet.
De gedode bevers gaan naar het RIVM
voor onderzoek.

2.500 bezoekers Thuisland
Bijna 2.500 bezoekers zagen de afgelopen weken de film Thuisland, die vertoond werd in alle elf kernen van de gemeente Peel en Maas. Dat meldt
de organisatie die de dorpentour organiseerde. Thuisland is een documentaire over de Syrische vluchtelingenfamilie Issheibar uit Panningen.
Het doel van het project, waarbij
ook een fototentoonstelling hoorde,
werd gefinancierd door gemeente
Peel en Maas en had als doel de integratie van vluchtelingen te bevorderen door meer begrip te kweken
onder inwoners. “In de nagesprek-

ken die we in elk dorp deden met de
zaal, merkte je dat dat wel gelukt is”,
vertelt Patrick van ’t Hooft, medeorganisator. “Ik denk trouwens ook dat
de impact van de film groter is dan de
2.500 mensen.” De film Thuisland volgt
de eerste zes maanden van de fami-

lie Issheibar die in Panningen woont,
en de inspanningen van mensen uit
de gemeenschap die de familie op
weg helpen. Bij de voorstellingen in
grotere kernen als Maasbree, Meijel
en Kessel waren ook vluchtelingen in
de zaal aanwezig. “Enkelen van hen

vertelden na afloop van de film in
het Nederlands iets over hun ervaringen in Peel en Maas. Daarbij ging het
onder meer over hoe belangrijk het
is dat buurgenoten contact maken
met pas gearriveerde vluchtelingen”,
aldus de organisatie.
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Heldenaar Jan woont sinds 2013 in Sri Lanka

Geld inzamelen voor slachtoffers
bomaanslagen
Het is inmiddels alweer een paar weken geleden dat er een serie van terroristische aanslagen in Sri Lanka werd
gepleegd. Op eerste paasdag ontploften op acht verschillende plekken in het land bommen. Eén plek daarvan was
de St. Sebastian’s kerk in Katuwapitiya. Liefst 101 personen verloren het leven door de aanslag. Geboren Heldenaar
Jan Kerkhofs (71) woont op vier kilometer afstand van de kerk. Hij begon een inzamelingsactie voor de slachtoffers.

gedeelte van de bevolking hier leeft
van het toerisme. Als de toeristen
wegblijven, hebben veel mensen een
probleem. Ik vind de reacties ook wat
overdreven. Aanslagen kunnen overal
op de wereld gebeuren. De politie
heeft alles onder controle hier. Ik weet
zeker dat het hartstikke veilig is.
Dit is zo’n geweldig land. Als je hier

één keer geweest bent, ben je net
als ik verslaafd. Dit is een oproep aan
iedereen in Nederland: kom naar Sri
Lanka!”
Doneren voor de voedselpakketten en aan de weeskinderen is mogelijk
door een donatie over te maken naar
NL18RABO0114926980 onder vermelding van ‘voedselpakket’.
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De getroffen kerk in Katuwapitiya
Totale ontreddering zag Jan Kerkhofs
in de ogen van zijn Sri Lankaanse vrouw
Wasana toen ze net het nieuws te horen
had gekregen over de aanslag. Wasana
komt zelf uit Katuwapitiya en was twee
dagen eerder zelf nog in de kerk die
met Pasen het doelwit werd van de
zelfmoordaanslagen. “Ze stond als een
standbeeld zo stil”, vertelt Jan die in
2013 in Sri Lanka kwam wonen om van
zijn oude dag te kunnen gaan genieten.
“Ikzelf begon ook te ‘razelen’ toen ik het
nieuws hoorde. Het kwam wel erg dichtbij. Wasana zou eigenlijk zondag ook
naar die kerk zijn gegaan, maar de
buurvrouw had haar uitgenodigd om in
ons eigen dorp te gaan. Gelukkig maar.”
Toch had het nóg dichterbij kunnen
zijn, zo vertelt Jan. “De aanslagplegers
zijn eerst in de kerk hier in ons dorp
geweest. De mis was echter net afgelopen, dus toen zijn ze doorgegaan naar
het volgende dorpje. Ook daar was de

Wasana en Jan (Foto: Facebook Jan Kerkhofs)

mis net klaar toen ze aankwamen.” In
Katuwapitiya vonden de zelfmoordterroristen wel wat ze zochten: een plek om
zoveel mogelijk slachtoffers te maken.
Dat lukte. Liefst 101 mensen kwamen
om het leven bij de aanslag en nog
altijd liggen er meer dan 60 personen in
het ziekenhuis.
“Je kunt Katuwapitiya in grootte
het beste vergelijken met een dorp als
Egchel”, vertelt Jan. “In dit gedeelte
van Sri Lanka is vrijwel iedereen katholiek en de kerken zitten altijd tot de
nok toe vol met mensen uit het dorp.
101 overledenen op een totaal van zo’n
2.000 inwoners heeft nogal een impact.
Je kunt je niet indenken wat dat doet
met zo’n gemeenschap. We zijn naar
Wasana’s familie gegaan na de aanslag en daar troffen we vooral bange,
huilende, wanhopige mensen aan.
Krankzinnig was het.” In de nasleep
van de aanslagen stond het hele land

op zijn kop. Honderden mensen werden opgepakt en militairen bepalen het
straatbeeld. “De mensen waren echt
heel bang”, vertelt Jan. “Nu gaat het
beter, maar nog altijd zijn ze angstig.
Zes familieleden van Wasana zijn net
een paar dagen geleden weer naar hun
eigen huis gegaan. Ze hebben al die tijd
hier bij ons gewoond. Ze durfden niet
naar huis. Er zijn wat schermutselingen
geweest waarbij islamitische mensen
werden aangevallen, maar de politie
heeft nu alles onder controle.”
Waar Wasana en Jan gespaard bleven van fysiek leed in de familie, waren
er ontzettend veel families die er heel
slecht vanaf kwamen. “Bij veel gezinnen is de kostwinner weggevallen
door de aanslag. Die hebben dus geen
inkomsten meer. Ze vragen ook niks,
want ze durven niet buiten te komen
uit angst. Die gezinnen hebben bijna
geen eten meer.” Het gaat volgens
Jan om 63 gezinnen. De pastoor van
de St. Sebastian’s kerk heeft een plan
opgesteld om voedselpakketten samen
te stellen om die aan de getroffen families te geven.
Jan hoopt dat ook mensen uit
Nederland willen doneren om de hongerige gezinnen te helpen. “Het is hard
nodig”, vertelt hij. “De gezinnen hebben echt hulp nodig om te kunnen
overleven.” Naast de gezinnen waar
de kostwinner is weggevallen, hebben
de bommen er ook voor gezorgd dat
er negentien kinderen in Katuwapitiya
wees zijn geworden. “Voor hen willen
we voedselpakketten samenstellen,
maar ook regelen dat zij schoolspullen
en dergelijke betaald krijgen. De scholen zijn twee weken dicht geweest
vanwege de chaos in het land, maar ze
beginnen binnenkort weer. Dan moeten
die weeskinderen bijvoorbeeld wel een
schooluniform hebben.”
Volgens Jan is het nu ook heel
belangrijk dat Sri Lanka snel weer
als veilig wordt gezien. “Het grootste
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Piet en Jos zoeken naar oorlogsslachtoffers

Een plek voor de vergeten doden
Piet Gommans uit Panningen is al jaren bezig met een zoektocht naar
mensen die overleden zijn in of waarvan de dood te wijten is aan de
Tweede Wereldoorlog. Een halfjaar geleden kwam hij erachter dat Jos
Keijmes uit Helden met vrijwel hetzelfde bezig was. Henk Thiesen uit
Egchel werd er nog bij gehaald en samen gingen ze voor een nieuw doel:
de gevonden namen op het gemeentelijk monument voor de Tweede
Wereldoorlog in Panningen te krijgen.

Frederika de Jong zat ondergedoken
bij Bovensbos, overleed in Auschwitz

Nelly Pijn (11) uit Rotterdam
overleed in Koningslust na blikseminslag
Piet dacht vorig jaar bijna klaar
te zijn met zijn zoektocht naar overleden mensen die in de Tweede
Wereldoorlog op enig moment in de
voormalige gemeente Helden hadden
gewoond. Hij had informatie verzameld over Guus Captijn, een onderduiker die in Panningen had gezeten,
en wilde alles naar de gemeente
gaan brengen. Toen ineens stond
Jos Keijmes bij hem op de stoep.
De queeste was nog niet klaar, zo
bleek. Jos had ook namen gevonden
en samen doken ze nogmaals in de
materie.
Jos kwam bij Piet terecht toen hij
bezig was met het onderzoeken van
een inwoner uit Helden. “Zijn naam
stond niet op het gemeentelijk
oorlogsmonument, ondanks dat hij
in de oorlog gestorven is”, vertelt
Jos. “Ik vroeg me af waarom dat was.
Toen bleek dat er alleen namen op
staan die op een lijst uit 1946 stonden.
Gemeente Helden had een oproep

geplaatst in de Midden-Limburg
(het Blèdje) en daarop was de lijst
gebaseerd. Maar families uit NoordHolland van onderduikers die hier
hebben gezeten, reageerden daar
natuurlijk niet op. Die mensen zijn hier
opgepakt en in Duitsland overleden.
Die horen ook op het monument.”
Uit het onderzoek van de twee
heren bleek dat er namen ontbraken. Zo werd er altijd gedacht dat er
in deze regio geen Joodse slachtoffers zijn gevallen. Dat bleek niet juist.
Piet kwam erachter dat een Joods
gezin met een kind in de buurt van
Bovensbos in Helden ondergedoken
heeft gezeten. “Die zijn later vergast
in Auschwitz. Ze hebben dus een tijd
in Helden gewoond en daarom vinden
wij dat ze als slachtoffer van de oorlog
aangemerkt moeten worden en op het
monument thuishoren.”
Ook de Oorlogsgravenstichting
(OGS) bleek een bron van informatie.
“Die stichting was nog nooit

geraadpleegd”, vertelt Jos. “Toch zijn
er veel mensen geregistreerd als
oorlogsslachtoffer uit deze regio.
We zijn nu bezig om met OGS
informatie over die mensen in te
winnen. Een voorbeeld is een soldaat
die in Helden geboren is, maar
tijdens het begin van de oorlog op
16 mei 1940 gestorven is in Zeeland.”
Er hoeft overigens niet per se een
oorlogsoorzaak achter de dood te zitten.
“Zo stierf Nelly Pijn (11) uit Rotterdam
op 1 juli 1942 door een blikseminslag
in Koningslust”, vertelt Piet. “Ze was
uit Rotterdam gevlucht vanwege het
bombardement daar. Door de oorlog
kwam ze hier terecht en overleed ze.
Een slachtoffer van de oorlog dus.”
Jos en Piet hebben al contact
gehad met de gemeente over hun
zoektocht. Ze hebben afgesproken dat
alle namen die ze vinden en uitgezocht hebben, dus met achtergrondinformatie, een plekje krijgen op het
oorlogsmonument in Panningen.
“Het monument uit 1950 wordt binnenkort opgeknapt”, vertellen ze.
“Dat is het ideale moment om meteen de nieuwe namen toe te voegen.
Volgend jaar, als Nederland 75 jaar
bevrijd is, moet dat opgeknapte
monument onthuld kunnen worden.”
Om er zeker van te zijn dat er

dit keer echt niemand vergeten
wordt, doen Jos en Piet nog een
laatste oproep. “Alle mensen die nog
namen hebben van personen die
hier gewoond of gewerkt hebben en
gestorven zijn door toedoen van de
oorlog, mogen zich melden”, aldus

de twee amateurhistorici. “Het maakt
niet uit of het om meegevoerde
onderduikers, vergeten boerenzonen
of mensen zijn die na de oorlog
door een overgebleven granaat zijn
gestorven. Iedereen verdient het
herinnerd te worden.” Piet en Jos zijn
op zoek naar namen, de verhalen van
het overlijden, bidprentjes en foto’s
of portretten. Melden bij de heren
kan via pietgommans@ziggo.nl of
keijmes@ziggo.nl
Dat de namenlijst op het
monument uitgebreid gaat worden, is
wel duidelijk. “We zijn al bezig met het
onderzoeken van verschillende namen.
Er staan momenteel 97 slachtoffers
op het monument. Wij denken dat dat
er meer kunnen worden.” Met hun
zoektocht en oproep willen Jos en Piet
ervoor zorgen dat het monument wel
toereikend is. Daarnaast willen ze, als
alles klaar is, een digitaal dodenboek
maken waarin alle slachtoffers met
verhaal en foto worden vermeld.
“Dan blijven de verhalen behouden
voor de volgende generaties. De doden
kunnen zelf niet meer spreken, daarom
doen wij het voor hen.”

Jupke Beeren (9) uit Helden overleed in 1949
door ontploffing van een fosforgranaat

Krachtige alleskunner
Met een Branson tractor bent u verzekerd van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
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Nu te bekijken in onze showroom: de krachtige Branson 1905H sub-compact tractor.
Hydrostatische aandrijving, vierwielaandrijving, 19 pk, 3-cilinder Yanmar dieselmotor.
Veelzijdig inzetbaar voor allerlei klussen met de frontlader en middenonder cirkelmaaier.
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Zes uur lang op een paal staan

Kesselse ‘staat op’ voor psychische
gezondheid
De Kesselse Kristel Jenniskens (23) gaat zaterdag 22 juni zes uur lang
op een houten paal staan om aandacht te vragen voor psychische problemen en om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ze heeft zelf ervaren
hoe het is om geestelijk in de knoop te zitten en besloot daarom mee te
doen met de actie Last Man Standing in Ermelo.
Zes uur lang proberen maximaal
driehonderd deelnemers in juni op
een houten paal te blijven staan in het
water bij een surfclub in het Gelderse
Ermelo. Het is de derde keer dat het
evenement Last Man Standing wordt
georganiseerd. Kristel, die op kamers
woont in Maastricht, doet voor het eerst
mee. “Het idee erachter is dat je zo
lang mogelijk ‘opstaat’ voor psychische
gezondheid”, vertelt ze. “Alle deelnemers proberen in de weken van tevoren
zo veel mogelijk geld op te halen voor
het goede doel, MIND Young Academy.
Dit is een project waarbij ervaringsdeskundigen gastlessen verzorgen op
scholen, waarbij psychische problemen
bespreekbaar worden gemaakt. Ik weet
hoe belangrijk het is om hierover te
praten, maar ook hoe moeilijk het kan
zijn om die stap te zetten.”
Kristel kreeg eind 2017 last van
depressie, suïcidale gedachten en ze
beschadigde zichzelf. “Er was dat jaar
te veel tegelijk gebeurd, waardoor ik in
de knoop raakte.” Uit angst voor vervelende reacties en onbegrip van mensen uit haar omgeving, besloot ze met
niemand haar psychische problemen
te delen. “Mijn ouders zijn ontzettend
lief en ik kan met alles bij ze terecht.
Ze wisten dat het geestelijk niet helemaal goed met me ging, maar zelfs
hen durfde ik niet te vertellen over de
zelfbeschadiging en negatieve gedachten.” Het was haar vriend die uiteindelijk iets vermoedde. “Aan hem heb
ik het durven vertellen en dat luchtte
enorm op. Daardoor durfde ik er ook
met mijn ouders over te praten.”

Anders omgaan
met gedachten
Kristel besloot hulp te zoeken en
kreeg, net als veel anderen, te maken
met de maandenlange wachtlijsten

in de geestelijke gezondheidszorg.
“Uiteindelijk kon ik, met dank aan de
huisarts in Kessel, na een paar maanden eindelijk terecht bij een gespecialiseerd GGZ-psycholoog. Vorig jaar heb
ik cognitieve gedragstherapie gevolgd
en daar heb ik veel baat bij gehad.
Ik leerde anders omgaan met mijn
eigen gedachten.”

Iemand anders
tot steun zijn
Maar daarmee is Kristel niet
‘genezen’. “Het zit er waarschijnlijk een beetje in bij mij”, vertelt ze.
“Maar ik heb ermee om leren gaan en
nu gaat het stukken beter. Ik heb nog
dagen dat ik in negatieve gedachtes blijf hangen. Dat gaat uiteindelijk weer voorbij, al duurt het soms
even.” Inmiddels weten veel mensen
in haar omgeving wat er gebeurd
is en hoe het nu met Kristel gaat.
“Ze veroordelen me niet. En hoewel
mensen niet altijd begrijpen hoe het
soms in mijn hoofd gaat, probeert
iedereen er wel begrip voor op te
brengen en dat is fijn.”
Inmiddels helpt Kristel ook anderen die in hetzelfde schuitje zitten als
zijzelf anderhalf jaar geleden. “In de
periode dat ik wachtte op een plek
bij de psycholoog, stond ik ook op de
wachtlijst voor een mailmaatje bij
Stichting Zelfbeschadiging. Dan heb
je via mail contact met iemand die
weet hoe het is om jezelf te beschadigen. Toen ik zelf eenmaal de hulp
had gekregen die ik zocht, heb ik me
aangemeld als mailmaatje, zodat ik
nu anderen tot steun kan zijn. In de
toekomst zou ik misschien wel voorlichting hierover willen geven.”
Door mee te doen met de actie
Last Man Standing hoopt Kristel het
taboe dat heerst rond psychische

Vervolg voorpagina

Vlucht historische
bommenwerper
gaat niet door
HWG heeft voor de herdenking
twee speciale dames uitgenodigd. De
twee dochters van de bekende Engelse
oorlogspiloot Ron Clark komen een paar
dagen naar Nederland. “Ze komen naar
het Lancaster-monument voor onze
herdenking nieuwe stijl. Daarna zouden we naar de bommenwerper gaan
kijken die in het dorp over zou vliegen.
Dat gaat dus niet door. De twee dames
gaan wel mee naar de dodenherdenking bij oorlogsmonument Everlo die
‘s avonds plaatsvindt in Panningen.”
De HWG heeft de herdenking die

zaterdag 4 mei vanaf 10.00 uur plaatsvindt bij het Lancaster-monument een
andere opzet gegeven dan gebruikelijk. “We gaan geen bloemen leggen
of toespraken houden”, vertelt Huub.
“We gaan koffie drinken. We nemen
kannen koffie en thee mee en dan
kan iedereen tijdens de bijeenkomst
gewoon met elkaar praten of iets in het
boekje schrijven dat bij het monument
ligt. Het traditionele herdenken is wat
ouderwets, vinden we. Daarom willen
we het op een andere, frissere manier
inrichten.”

problematiek te helpen doorbreken.
“Of het nu over depressies, suïcidale
gedachtes, zelfbeschadiging of over
een burn-out gaat, erover praten
helpt echt. En hoe eerder iemand er

eerlijk over durft te zijn, hoe beter en
sneller diegene geholpen kan worden. Problemen zijn een stuk minder
zwaar als je ze niet alleen hoeft te
dragen.”

Tot nu toe heeft Kristel 350 euro
opgehaald.
Kijk voor meer informatie over
haar actie op doemeemetmind.nl/
actie/kristel-jenniskens
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Het probleem van de hoogspanning
Door Rob Dieleman
Dat Kessel en Kessel-Eik in hun maag zitten met de hoogspanningskabels is wel duidelijk.
Het nieuwe visiedocument van Dorpsoverleg Kessel-Eik bestaat uit twee hoofdstukken: de ambities en
de hoogspanningsmasten. Ook bij Dorpsoverleg Kessel staat de hoogspanning telkens weer op het
programma tijdens vergaderingen. De overleggen willen dat de lijnen onder de grond gelegd worden,
ook wel verkabelen genoemd. Vooral de gezondheidsrisico’s die al sinds de jaren 70 regelmatig naar
boven komen, baren de omwonenden van de masten en kabels grote zorgen. Bewijzen dat de straling
van de kabels bijvoorbeeld een oorzaak is van de hersentumor van iemand die eronder woont, is niet
mogelijk. Volgens de Nederlandse regering vormen de kabels dan ook geen gezondheidsrisico, omdat
er geen bewijs is. Echter zijn er vanuit de Kesselse en Kessel-Eikse gemeenschap meerdere
argumenten waarom volgens haar de kabels onder de grond moeten. De gemeente zette onlangs al
een voorzichtige stap richting verkabelen door een haalbaarheidsonderzoek op te starten.

Wat is er aan de hand?
De hoogspanningslijnen houden de gemoederen in Kessel-Eik en Kessel al vele jaren bezig. De kabels
lopen letterlijk midden door Kessel-Eik en vlak langs Kessel af. Of ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid is
vrijwel niet te bewijzen, maar volgens inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven zorgen de
hoogspanningslijnen voor nog veel meer problemen. De huizenmarkt ligt op zijn gat, bedrijven ondervinden
last en hoogspanningslijnen zijn niet bepaald een toeristentrekker.
De enige instantie die iets kan veranderen aan de
situatie, is de gemeente. Die moet beslissen of ze bereid
is miljoenen euro’s te investeren om de lijnen onder
de grond te leggen, ook wel verkabelen genoemd.
De gemeente heeft netbeheerder TenneT opgedragen
een haalbaarheidsstudie te doen. Daaruit moet blijken
hoeveel het verkabelen gaat kosten en wat het beste
tracé is. Zeker is dat netbeheerder TenneT verkabelopdrachten van gemeentes wettelijk verplicht is uit te
voeren. De netbeheerder neemt daarbij 80 procent voor
haar rekening en de gemeente 20 procent. Een extra
opmerking daarbij is dat een gemeente nooit meer
dan 975.000 euro per kilometer hoeft te betalen voor
tracés die zijn aangewezen door het ministerie om te
verkabelen. Kessel en Kessel-Eik vallen onder die regeling.

Miljoenen euro’s
Het tracé door Kessel en Kessel-Eik is volgens de
gemeente zo’n 6,5 kilometer lang. Als er rekening
gehouden wordt met het maximumbedrag van
975.000 euro per kilometer, komt het in totaal neer
op ongeveer 6,5 miljoen euro die Peel en Maas moet
bijleggen. Echter is het zo dat door het verkabelen het
tracé een andere route moet afleggen en dus een stuk
langer wordt, aldus de gemeente. Volgens de gemeente
gaat het Peel en Maas minimaal 10 miljoen euro kosten
om de kabels onder de grond te leggen.
De werkgroep Hoogspanning van de gezamenlijke
dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik denkt dat
de kosten lager zijn. “Minister Wiebes heeft het in de
staatscourant over het tracé van mast 45 tot en met 57.
Dit is 3,4 kilometer. Niet 6,5 kilometer. De gemeente wil
misschien ook nog het stuk daarna onder de grond leggen, maar daar vragen wij niet om. De kosten kunnen
dus reuze mee vallen. Het is afwachten wat het onderzoek van TenneT uitwijst.”
Het tracé in Kessel en Kessel-Eik valt onder de hoogspanningslijn die loopt van Buggenum tot in Blerick.
De masten zijn zestig jaar geleden geplaatst. Door de
bevolkingsgroei door de jaren heen kwamen de huizen
steeds dichter bij de lijnen te liggen. Tot in 2005 mocht
er ook gewoon gebouwd worden bij en zelfs onder de
lijnen. In dat jaar werd na verschillende onderzoeken duidelijk dat er mogelijk gezondheidsrisico’s zitten aan de
magnetische velden die rondom de kabels hangen.
Sinds 2005 adviseert de Nederlandse overheid
een minimumafstand die in acht zou moeten worden
genomen bij het bouwen van huizen, scholen en
kinderdagverblijven rond hoogspanningslijnen. Door de
kabels in Kessel en Kessel-Eik loopt 150 kilovolt.
Volgens de richtlijnen van de overheid, aangescherpt
in 2017, mag er met die hoeveelheid spanning aan
beide kanten van de kabels binnen tachtig meter
geen woning gebouwd worden. Woningen buiten de
bebouwde kom die onder de kabels liggen, kunnen door

de gemeente, met geld van het
ministerie, worden uitgekocht.
Bij huizen binnen de bebouwde
kom adviseert het ministerie
verkabelen. Nederland hanteert
rondom de hoogspanningskabels
overigens veel scherpere
criteria dan de Europese
regels voorschrijven. In Europa
wordt een stralingssterkte van
100 microtesla als acceptabel
gezien bij woningen, terwijl
in Nederland de norm op
0,4 microtesla is gezet.
Uit een onderzoek van
de Gezondheidsraad kwam
vorig jaar naar voren dat
er aanwijzingen waren dat
kinderen die in de buurt van
hoogspanningslijnen wonen een
één tot tweemaal grotere kans
hebben om kanker te krijgen
dan kinderen die er niet bij in de
buurt wonen. CDA’er Roel Boots
stelde vragen aan het College
van B&W van Peel en Maas over de kwestie. Ook volgde
de oprichting van de werkgroep Hoogspanning die zich
namens de dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik
verdiepte in de materie.

Kessel-Eik

Nieuw beleid
Na overleg met die werkgroep werd in oktober
afgelopen jaar door gemeente Peel en Maas een brief
gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Daar kwam als antwoord op dat nieuw beleid
rondom de hoogspanning in de maak is. In februari van
dit jaar ontving de gemeente wederom een brief van
het ministerie. Daarin gaf het ministerie aan dat er een
dialoog gevoerd gaat worden tussen allerlei betrokkenen.
Dat moet uitmonden in een advies aan de minister
waarin staat welk beleid volgens de betrokkenen nodig is
op het gebied van de hoogspanning.
Gemeente Peel en Maas kondigde onlangs aan
TenneT opgedragen te hebben een onderzoek te starten. Daaruit moet blijken welk tracé de verkabeling
kan volgen en wat de kosten zijn. Volgens wethouder
Paul Sanders zou het proces niet sneller gaan, al zou
gemeente Peel en Maas morgen TenneT de opdracht
geven tot verkabeling. “Dat onderzoek is altijd de eerste
stap.” Voordat er daadwerkelijk werkzaamheden verricht
kunnen worden, zijn we makkelijk zes jaar verder, zo liet
de gemeente weten. De dorpsoverleggen willen vooral
dat de beslissing gemaakt wordt. “Dan kunnen plannen
gemaakt, wooninitiatieven gestart en vergunningen aangevraagd worden”, aldus de overleggen.

Raadslid blij met stappen
De hoogspanningslijnen kwamen vorig jaar op de politieke agenda
van het College van B&W dankzij CDA’er Roel Boots. Het Kesselse
raadslid stelde vragen naar aanleiding van een rapport waaruit bleek
dat kinderen die in het stralingsgebied van hoogspanningslijnen wonen,
meer kans hebben op kanker dan andere kinderen. Boots is blij dat het
college een haalbaarheidsonderzoek in gang heeft gezet.
“We hoefden gelukkig geen motie in te dienen. Dit scheelt kostbare
tijd, want de mensen in Kessel en Kessel-Eik zijn toe aan concrete
stappen en duidelijkheid van de gemeente.” De Kesselnaar verwacht
dat veel afhangt van het woonbehoeftenonderzoek waarvan binnenkort
de resultaten bekend worden gemaakt. “Dat kan een kantelpunt
betekenen voor de huizenmarkt die al jaren op zijn gat ligt in de
twee dorpen.”
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Een huizenmarkt zonder nieuwbouw
Slechts mondjesmaat groeiden Kessel en Kessel-Eik de laatste jaren. De hoogspanningslijnen zouden ervoor zorgen dat er
op verschillende plekken niet gebouwd kon worden en ook provinciale regels gooiden roet in het eten. De gemeente zegt
echter mee te willen werken aan nieuwe projecten, mits de behoefte bewezen kan worden. De gezamenlijk dorpsoverleggen
komen binnenkort met de uitkomsten van een woonbehoeftenonderzoek waar precies dat bewijs mee geleverd moet worden.
De angst van de dorpen is dat de vergrijzing, die al zichtbaar
is, ernstige vormen aan gaat nemen. Geen nieuwe woningen
betekent dat de jongeren die in hun geboortedorp willen blijven
wonen, wegtrekken. De ouderen bleven de afgelopen vijftien jaar
in hun huis zitten en de jongeren vertrokken naar andere dorpen,
vertelt Helmie Beeren van Dorpsoverleg Kessel-Eik. “Straks komt
het zover dat de school moet sluiten, omdat er te weinig kinderen
zijn. Een dorp dat haar school verliest, is al helemaal niet meer
aantrekkelijk voor jeugd. Dan gaat de vergrijzing alleen maar
sneller. De leefbaarheid wordt dan ernstig aangetast.”

Woningmarkt op slot

Kessel

Om het proces van vergrijzing en een mogelijke sluiting van
de school tegen te gaan, zijn nieuwe huizen nodig. Jarenlang zat
de woningmarkt in Kessel en Kessel-Eik ‘op slot’ vanwege de
hoogspanningskabels en, volgens de gemeente de belangrijkste
reden, de regels die de gemeente kreeg opgelegd door de provincie. In het coalitieakkoord van vorig jaar stond echter dat de
gemeente meer ruimte wilde geven aan woningbouwprojecten.
“Als er behoefte is en dat kan aangetoond worden, dan gaan we
als gemeente echt niet voor de plannen liggen”, laat wethouder
Rob Wanten weten. “Dan durf ik het gesprek met de provincie wel
aan te gaan.”
Afgelopen periode zijn de dorpsoverleggen van Kessel en KesselEik bezig geweest met een groot woonbehoeftenonderzoek in de
twee dorpen. Leerlingen van Hogeschool Zuyd vroegen Kesselse en
Kessel-Eikse inwoners van allerlei leeftijden welke woonbehoeftes zij hebben. Het onderzoek is klaar en wordt binnenkort gepresenteerd door de overleggen. Dat rapport kan volgens wethouder
Wanten een kantelpunt betekenen in de woningbouwcrisis in de
buurdorpen. “Als daarmee behoefte wordt aangetoond, dan kunnen
we gaan kijken wat we kunnen betekenen.”

Het feit blijft echter dat binnen tachtig meter van de hoogspanningskabels niet gebouwd kan worden. Ook niet als er een
behoefte wordt aangetoond. In het verleden zorgden de kabels
er bijvoorbeeld voor dat het woningbouwproject het Veldje geen
doorgang vond. “Ik zie de maquette die gemaakt was nog zo
voor me”, vertelt Hadje Simons van Dorpsoverleg Kessel-Eik.
“Daarna werden de regels rondom hoogspanningskabels echter
strenger, waardoor er nog maar plek was voor een stuk of tien
huizen. Toen was het niet meer rendabel om wegen en dergelijke
aan te gaan leggen. Het plan sneuvelde.”
De gemeente beweert dus dat niet de hoogspanningskabels,
maar de provinciale regels de boosdoener waren. Helmie Beeren
plaatst daar vraagtekens bij. “Het is iedere keer weer iets anders.
We horen al 25 jaar dergelijke antwoorden. Zo lang zijn we al
bezig met het weg krijgen van de kabels en het krijgen van een
deugdelijk bestemmingsplan.” Raadslid Roel Boots, Kesselnaar
en veel bezig met de hoogspanning, snapt de frustratie bij het
dorpsoverleg, maar hij denkt dat het woonbehoeftenonderzoek
een kantelpunt kan zijn. “Als die cijfers zeggen dat er behoefte
is aan bijvoorbeeld senioren- of starterswoningen, kunnen het
college en de provincie er niet meer onderuit. Dan moeten die
huizen er komen. Kessel en Kessel-Eik roepen er om.”

Verkopen als bouwgrond
Veel hangt dus af van het onderzoek. De woningmarkt en
het verkabelen van de hoogspanning kan volgens Boots nog
een voordeel opleveren. “Als de kabels onder de grond verdwijnen, kan de gemeente de grond die in haar bezit is verkopen
als bouwgrond. Dan wordt een deel van het verkabelen terugverdiend. Achter de brandweerkazerne ligt bijvoorbeeld een
vrachtwagenparkeerplaats die daarvoor geschikt is. Daar zie ik
mogelijkheden.”

De economische impact van de kabels
Het probleem van de hoogspanningskabels is niet alleen in de dorpen zelf te merken. Tussen Kessel en Kessel-Eik ligt bedrijventerrein De Kruisberg dat ingesloten wordt door de
hoogspanningslijnen. De dorpsoverleggen denken daarnaast dat het weghalen van de kabels een stimulans kan betekenen voor de bedrijvigheid in de dorpen.
De bedrijven op De Kruisberg liggen allemaal precies
langs de hoogspanningslijnen. Uitbreiden is eigenlijk alleen
mogelijk op de velden die richting de Napoleonsbaan liggen. Door de kabels wordt die weg echter afgesneden.
Ondernemersvereniging ZOKessel is de overkoepelende organisatie van bedrijven die in Kessel en Kessel-Eik liggen. De vereniging herkent de problemen. “We merken inderdaad dat de
lijnen een negatieve invloed hebben op sommige bedrijven”,
aldus ZOKessel. “De gemeente zegt tegen de ondernemers dat
als het niet mogelijk is uit te breiden op de bestaande locatie, ze
maar moeten verhuizen naar het industrieterrein in Panningen.
De ondernemers, maar ook ZOKessel, willen dit natuurlijk voorkomen. Bedrijven willen helemaal niet weg uit Kessel.”
De gemeente haalt ook in dit geval provinciale regels aan.
Wethouder Paul Sanders laat weten dat gemeente Peel en Maas
maar een bepaald aantal vierkante meters voor bedrijventerreinen toegewezen heeft gekregen van de provincie. “Het bedrij-

venterrein in Kessel is vol”, aldus Sanders. “Of we moeten in
Beringe, Panningen of Baarlo kavels weghalen om ervoor te zorgen dat er in Kessel weer bijgebouwd kan worden.”
Rob Moonen van de werkgroep Hoogspanning vindt dat de
gemeente ‘out of the box’ moet denken. “Misschien heeft de
gemeente inderdaad geen plek meer volgens de provinciale
regels. Maar daar hoef je je toch niet zomaar bij neer te leggen? Misschien kunnen we iets regelen met bijvoorbeeld bedrijventerreinen in omliggende gemeentes. Als in Horst het aantal
vierkante meters niet nodig heeft, kunnen wij dat misschien
hiernaartoe halen. Met wat creativiteit is dit wel op te lossen,
maar je moet het wel onderzoeken en positief benaderen.”
Wethouders Sanders is in principe geen tegenstander van
een vergroting van het bedrijventerrein De Kruisberg. Net als bij
de huizenmarkt is er een mogelijkheid om geld dat nodig is voor
de verkabeling terug te verdienen. “Als het verkabelen inderdaad doorgaat, kunnen we erover denken om percelen te ver-

kopen aan bedrijven”, vertelt de wethouder. “Zo kunnen we een
gedeelte van de kosten terugverdienen.”
Naast het bedrijventerrein is het volgens de dorpsoverleggen
ook zo dat toeristische bedrijven last ondervinden van de kabels.
Ze geven niet bepaald een mooi aanzicht en de hardnekkige
geruchten rondom het gezondheidsaspect zorgen ervoor dat veel
mensen de hoogspanning mijden. Ze weghalen kan voor een
economische stimulans zorgen, aldus de overleggen. “Het gebied
wordt aantrekkelijker voor bedrijven om zich te vestigen mét
kans op uitbreiding en we kunnen de prachtige toeristische positie aan de Maas beter vermarkten. Dat zorgt allebei voor meer
bedrijvigheid en meer inkomsten in de dorpen. Verkabelen is een
economische investering die zich op termijn uitbetaalt. We vragen in Kessel-Eik bijvoorbeeld niet om een bouwmarkt, zwembad
of supermarkt, maar alleen om die kabels weg te halen. Alleen al
een aankondiging dat het gaat gebeuren, zou zorgen voor een
grote opluchting en stimulans. Iedereen profiteert ervan.”
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Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
Je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.
Tot ons groot verdriet is onze liefdevolle en zorgzame zus, schoonzus en tante van ons heengegaan

Mirjam Basemans

* Goirle, 17 maart 1931

† Panningen, 26 april 2019

Jo en Toon
Mirjam en Jan, Stijn, Annemijn
Ad
Kees en Grada †
Marion en Marty, Simone, Chantal
Jeannine en John, Niels, Malou
Desirée en Joost, Denise, Daan

Als ik bij mijn paarden ben dan leef ik.
Het paard, crossend en bokkend geeft een kick.
Vertrouwen, geen angst, blijven geloven,
en het paard een band beloven.

Piet Wilms

www.janssenuitvaart.nl

Thorn, † 29 april 2019

In verdriet zijn achtergebleven:
Familie Wilms
Correspondentieadres:

tel. 077-3078642
Panningen

Pietje van Piet van olie Trenke
Helden, * 2 november 1945

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

Dhr. Piet Wilms
p.a.Fien Bos Uitvaartzorg
Ninnesweg 131
5981 PB Panningen

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Peet Steeghs-Schreurs
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Raadhuisstraat 18
5981 BG Panningen
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 3 mei om 11.00 uur
in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen,
gevolgd door de crematieplechtigheid in het crematorium, Yardenhuis van Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst welke plaatsvindt
op zaterdag 4 mei om 11:00 uur in het Yardenhuis van Venlo
gelegen aan de Grote Blerickse Bergenweg 30.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Een speciaal woord van dank aan Frans en Lies Verstappen en de
medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg en het Plattelandshoés
voor de liefdevolle verzorging van Mirjam.

Verdrietig moeten wij afscheid nemen van
onze sterke pap en opa

Jan Willems
* 13 april 1932 Maasbree

† 26 april 2019

echtgenoot van

Annie Willems-Smits †
Poptún (Guatemala): Johan Willems en Irma Reyes Hernandez
Demian

‘‘Loat mich mer thoes’’
Martien
Thoes waas dien alles
Mer vur ôs zal thoes noeijts mier ut zelfde zien

De crematiedienst zal in besloten kring plaatsvinden
op donderdag 2 mei om 14.00 uur te Blerick.

Beringe, * 30 oktober 1937

Kessel-Eik, † 26 april 2019

53 jaar in liefde verbonden met

Nel van den Beucken-Bots
pap en opa van

Hans
Gerrie †
Gerrit en Renate
Noa en Iris
Daan
Erik

De afscheidsdienst heeft vandaag plaatsgevonden
in het Yardenhuis van Venlo.
Familie van den Beucken
Krekelsbergweg 3, 5995 RZ Kessel-Eik

Dré Janssen
Mien Janssen-Janssen
Kinderen en kleinkinderen

Rust in Paz

Irmão Leonardo Huijs
Lei Huijs
Geboren op 10 juli 1932 in Panningen
Overleden op 24 april 2019 in Panningen

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden
van onze pap, opa en overopa

Hein Reijnen
Uw aanwezigheid op de dag van de uitvaart en
alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies.
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
Panningen, 26 april 2019

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van mijn man, pap en opa

w w w. b o b n o t e n . n l

Martien van den Beucken

Maasbree: Petra en Eugène van Bavel
Jeroen en Kelly
Corr. adres: Fam. Van Bavel, Spiekergoed 6, 5993HR Maasbree

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
Zussen en zwager
Neven en nichten
Correspondentieadres:
J. Verhaegh-Huijs
Marie Notermansstraat 22
5988 KC Helden
De uitvaartdienst heeft op 29 april plaatsgevonden.
Een bijzonder woord van dank aan dokter Prudon, medewerkers
en vrijwilligers van het Plattelandshoés voor de goede zorgen.

wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

10%

korting

op dekbed

reiniging
actie geldig
tot 30 juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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en zo 09

GEPLUKT Iris Lacroix-Binneveld

Wandelen, een gezin runnen, muziek maken, werken als juf en haar man helpen met de zaak. Het leven van Iris Lacroix-Binneveld (39) is vrij druk
te noemen. Ze werd geboren in Tegelen, groeide op in Kessel en woont nu alweer heel wat jaren met haar man Martijn in Panningen. De moeder van
Siem en Daan gaat dit jaar voor de negentiende keer meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Deze week wordt ze geplukt.
Daan (11). Martijn is een horecaman
en was eigenaar van de cafés Tinus
(in Helden), De Coach in Panningen
en sinds vorig jaar van Tinus in
Panningen. “Ik sta zelf voor de klas,

Al 24 jaar is Iris samen met
Martijn. De relatie ontstond in discotheek Apollo en veertien jaar geleden trouwden de twee. Het echtpaar
kreeg twee kinderen, Siem (12) en

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
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dus in principe leef je dan helemaal
naast elkaar heen met onze werktijden. Gelukkig hebben we het allemaal
goed geregeld en zien we elkaar en
de kinderen regelmatig.”
Iris werkt als juffrouw van groep
3 op een basisschool voor speciaal
onderwijs in Roermond. Daarvoor was
ze actief in het voortgezet onderwijs,
ook bij kinderen die speciaal onderwijs
nodig hebben. “Ik vind het heel leuk
om ervoor te zorgen dat kinderen zich
ontwikkelen. Zeker bij kinderen waar
het niet vanzelf gaat en het gemiddelde niet werkt.” Er zit veel verschil
tussen de twee leeftijdsgroepen.
“Eerst had ik 17- en 18-jarigen in de
klas. Die moet je echt niet aanraken.
Nu komen de kinderen knuffelen en
bij mij op schoot zitten. Heel anders,
maar allebei heel erg leuk.”
Op donderdagavond trekt Iris naar
Meijel. Daar is ze lid van Harmonie
Eendracht Meijel. “Ik ben al sinds
jongs af aan bezig met muziek maken
en heb op het conservatorium gezeten. Mijn zus Ester wilde toen we jong
waren bij de fanfare in Kessel, maar
ze ging alleen als ik ook zou gaan.
Toen zijn we samen lid geworden.”
Iris begon op de trompet, maar schakelde na een tijd over naar de hoorn.
Zo kwam ze bij de Meijelse harmonie
terecht. “Bij de vereniging heerst een
drive om ieder stuk zo goed mogelijk
te spelen. Dat past wel bij mij.”
Haar muzikaliteit kwam ook van

pas toen ze tijdens de ‘vastelaovend’
vijftien jaar geleden werd gevraagd
een nieuwe joekskapel op te starten in
Panningen. “Lambert Leenders vroeg
me of ik les wilde geven aan een

groepje als hij de ‘träöte’ zou kopen.
Ik, met een pilsje in de hand, zei dat
ik dat helemaal prima vond. Een paar
maanden later had Lambert inderdaad
de instrumenten gekocht. Toen kon
ik geen nee meer zeggen”, lacht Iris.
“Maar ik vond het nog steeds een heel
leuk idee.”
Joekskapel ‘Kos Erger’ was geboren, bestaande uit tien man die
allemaal geen instrument konden
bespelen en Iris. “Het doel was om het
jaar erna mee te doen aan de carnavalsoptocht in Panningen. We hebben
één nummer uit ons hoofd geleerd
en dat hebben we de hele optocht
gespeeld, haha.” De groep bleef bij
elkaar en werd een soort vriendenclub. “We gaan ieder jaar samen een
dag of een weekendje weg en we
hebben veel lol samen. We zijn inmiddels ook een prima joekskapel.”
Na de vastelaovend gaat de
focus van Iris op iets heel anders dan
muziek. Tot aan de de laatste dag van
de Nijmeegse Vierdaagse moet er
gewandeld worden. Het wordt dit jaar
de negentiende keer dat Iris meedoet
aan het wandelevenement. “De eerste keer zat ik op 5 havo”, vertelt ze.
“Mijn moeder deed al jaren mee en zij
zei toen als grapje dat ik het niet zou
kunnen. Dat was natuurlijk een grote
motivatie voor mij.”
Nadat ze de jaren ervoor al ging
kijken met alle neefjes en nichtjes bij
een oom die langs de route woont,
deed ze vanaf die keer altijd zelf mee.
Eerst de 40 kilometer en de laatste
jaren de 50. “Ik vind het heerlijk om te
wandelen. Het is een soort apk-keuring voor mijn lichaam en het is hartstikke gezellig. Ik loop altijd samen
met mijn zus Ester en veel mensen
die we ieder jaar tegenkomen. Het is
steeds een soort reünie. Vier dagen
wandelen, muziek luisteren en genieten, heerlijk.”

Op Gewicht met Janina
Koningslust
06 - 37 31 79 73
opgewichtmetjanina@gmail.com

familie
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Bedroefd en toch dankbaar dat aan haar lijden nu een einde
gekomen is, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte,
die zij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, zacht
en kalm van ons is heengegaan onze lieve zus, schoonzus en
tante

Annie van Dijk

* Maasbree, 27 mei 1952

† Nederweert, 25 april 2019

Panningen: Liesbeth en Hans Beckers-van Dijk
Mark en Wendy
Kim en Joris
Maasbree: Dan van Dijk
Roy
Dixie
Correspondentieadres: Familie van Dijk,
Carselispad 14, 5993 EV Maasbree
Op woensdag 1 mei hebben we afscheid van Annie
genomen en haar bij pap en mam ter ruste gelegd op
het r.-k. kerkhof in Maasbree.
Wij bedanken iedereen die bij de
zorg voor Annie betrokken is geweest.
Bedankt voor de goede zorgen
en betrokkenheid.

We willen iedereen bedanken voor
de hartverwarmende wijze waarop wij samen
afscheid hebben genomen van mam, oma

Door van Rijswijck
De overweldigende belangstelling heeft ons diep getroffen.
Kinderen & kleinkinderen
Panningen, mei 2019

Kermis in Maasbree. Broodjes en
vlaaien bestellen is mogelijk.
Bakkerij Werts, Baarlosestraat 7.
Voor info: www.breetsebakwinkel.nl
Tel. 077 465 40 39/06 28 76 70 74.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Verse asperges, ook geschild.
Klerken Venloseweg 41a Maasbree.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.

Cursus babymassage in Helden!
3 lessen genieten op maandag om
10.30 uur. Info op www.lekkerlaeve.nl

Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl

Dankbetuiging
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Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis. Min.
5 kg. Absoluut de lekkerste. Tevens
uien te koop. Tel. 077 307 88 53.

Voordelig uw trap bekleden met
tapijt? Gratis prijsopgave bel 06 16 37
45 14 Woningstoffeerderij vd Broek.
Moederdagtip! Geef eens een massage
cadeau! Ontspannings-, zwangerschap-,
hotstone-, sportmassage.
www.wellnesspraktijksanne.nl

Cadeautip 60 min. huiskameroptreden
met livemuziek en zang. Ton Geurts
mail geurtsmuziek@home.nl
Alleenstaande dame van gemiddelde
leeftijd is op zoek naar tijdelijke
woonruimte. Tel. 06 10 24 63 75.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen Frieslander Belana
Bintje aspergekoppen 1kg 2.50 euro.
Eigengeteeld en onbespoten slasoorten
koolrabi 0.75 prei en vele soorten
vollegrond- en kasgroenten van goede
kwaliteit en vooral vers. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Asbest dak vervangen: te koop
geisoleerde dakpanelen. Dik: 65/90
mm. Lengte tot 21 meter. Geisoleerde
wandpanelen 60 en 120 mm. Lengtes
tot 6 meter. Afdekzeilen 5mtr. breed,
div lengtes. Tel. 06 53 14 56 87.
Hortensia’s (veel srt.), viburnum,
vlinderstruik, hebe e.a. heesters (op
stam). Bodembedekkers, vaste planten
e.a. Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Open za. van 9.3016.30 uur. (vrij. na afspraak) Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

Donderdag 2 mei 2019 zijn

Nellie en Gerrit
Peeters-Neessen
50 jaar getrouwd!
Past. v Basten Batenburglaan 58
5986 CB Beringe

Allemaal bedankt!
Op 16 april waren wij
60 jaar getrouwd.
We hebben genoten van een
fantastisch feest met de familie.
En we zijn blij verrast, met
de vele felicitaties, berichtjes,
kaartjes en bloemen van iedereen
die aan ons heeft gedacht.
Sjraar en Door Joosten-Janssen
In de Pas 28 Helden

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

•

Oh, zit dat zo!
Voorwaardelijke
pensioenrechten, huh?
Door: Lizeth Verheijen, Adviseur
In meerdere sectoren hebben ervaren werknemers nog
voorwaardelijke pensioenrechten. Voorwaardelijk houdt in dat deze
voorwaardelijke rechten kunnen komen te vervallen. Ter voorkoming
van een groot financieel nadeel is het raadzaam de impact vooraf te
bepalen en oplossingen in te passen. Voor werkgever én werknemer.
Hoe zit het bijvoorbeeld in de publieke sector?

Vier generaties Meijel
De familie Verkoelen werd onlangs uitgebreid met een vierde
generatie. Paul Verkoelen (35) werd in maart vader van een
tweede zoontje Vic Verkoelen. Overgrootvader Jacques (89) en
opa Han (62) zijn uiteraard trots op de nieuwste aanwinst van de
familie. Alle vier de generaties zijn woonachtig in Meijel.

Voorwaardelijk pensioen
Het voorwaardelijk pensioen is een
tegemoetkoming voor het vervallen
van prepensioenregelingen.
Het voorwaardelijk pensioen is alleen
onder bepaalde voorwaarden
gegarandeerd. Bij Stichting
Pensioenfonds ABP is het belangrijk
dat het dienstverband intact blijft tot
aan de ingangsdatum van het
pensioen of tot 1 januari 2023, anders
komen deze rechten te vervallen met
mogelijk grote financiële schade tot
gevolg. Zo wordt een risico gelopen in
de situaties van: (1) baanwisseling,
(2) eerder stoppen met werken en (3)
tijdelijk je dienstverband onderbreken.

per maand. Dit vertegenwoordigt een
waarde van veelal (tien)duizenden
euro’s. Kijk daarom vóór een wijziging
in het arbeidsverband wat de impact is
in relatie tot het voorwaardelijk
pensioen en beoordeel oplossingen.
Afhankelijk van de wensen kan een
situatie gecreëerd worden waarbinnen
de rechten blijven bestaan.
Toepassing in de publieke sector
Het is mogelijk om het gespaarde bedrag
van de levensloopregeling te storten in
Extra Pensioen van het ABP. Hiermee
wordt het pensioen verhoogd. De inleg
in Extra Pensioen is gemaximeerd.
Andere oplossingen zijn ook denkbaar.

Andere sectoren
Er zijn meer pensioenfondsen met
voorwaardelijke pensioenrechten.
Ieder met hun eigen voorwaarden,
bijvoorbeeld in de branches vervoer
en transport, bouw, zorg en metaal.
Meer weten? We adviseren werkgevers en werknemers.

Omvang van de schade
Het financieel nadeel is afhankelijk
van het arbeidsverleden en inkomen
in het verleden, en kan zomaar
oplopen tot enkele honderden euro’s

Combi met levensloop
Als wordt overwogen om de levensloopregeling in te zetten als vroegpensioen, kan dit de medewerker duur
komen te staan als hij of zij ook

Kerkveld 2a, Meijel
www.vallura.nl

voorwaardelijke pensioenrechten
heeft opgebouwd omdat het
dienstverband dan veelal eindigt.

4 MEI DODENHERDENKING
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Peel en Maas 2019

Baarlo

Locatie: St. Petrus Kerk
Programma
19.00 uur

19.45 uur

Aanvang
Saxofoonensemble van Fanfare Eendracht Baarlo en
zangeres Anita Keunen
Openingswoord door mevr. M. Vullings-Welles
Muzikale bijdrage
Toespraak door wethouder Rob Wanten
Muzikale bijdrage
Toespraak kapelaan Te Boekhorst
Officiële herdenking van de slachtoffers
met medewerking van jongeren
Muzikale bijdrage
Overweging door dhr. P. Kegel
Muzikale bijdrage
Kranslegging bij monument en twee minuten stilte
Last Post door mevr. G. Nelissen-Van Megen
Wilhelmus en hijsen van de vlag
Dankwoord door mevr. M. Vullings-Welles
Limburgs Volkslied

Maasbree

Locatie: Kennedyplein (lage gedeelte)
Programma
19.43 uur
19.53 uur
19.55 uur
19.58 uur
20.00 uur
20.02 uur
20.05 uur
20.10 uur
20.15 uur
20.20 uur
20.25 uur
20.30 uur

Vertrek vanaf Kennedyplein (lage gedeelte)
Woord van welkom
Zang Maasbrees Mannenkoor
Taptoesignaal fanfare
Twee minuten stilte
Fanfare, Wilhelmus ( 2 coupletten)
Toespraak wethouder Wim Hermans
Zang Maasbrees Mannenkoor
Kinderen Jong Nederland
Kranslegging door gemeente en oud-Indiëstrijders
Muziek fanfare
Dankwoord en afsluiting
uitnodiging voor koffie in ‘t Hoës van Bree

Kessel

Locatie: Oorlogsmonument Donk aan de Bevrijdingsweg
(Keizersbaan-Middenpeelweg)
Programma
19.27 uur
19.30 uur

Militairen van de Nationale Reserve staan bij het kruis.
Leden van “Black Watch” zullen aanwezig zijn met oude voertuigen
uit de Tweede Wereldoorlog.

Meijel

Locatie: Alexanderplein
Programma
19.45 uur
19.47 uur
19.50 uur
19.55 uur
19.58 uur
20.00 uur
20.05 uur

Panningen

20.10 uur

Locatie: Monument Everlo
Programma
19.30 uur
19.45 uur
19.56 uur
19.58 uur
20.00 uur

20.15 uur
Ontmoeting op het plein
Welkom door Henk Thiesen
muziek door Fanfare St. Jozef uit Beringe
De atletiekclub Helden brengt het vredesvuur
Taptoe door Mevr. Mertens
Twee minuten stilte
Wilhelmus door Fanfare St. Jozef
Toespraak burgemeester Delissen-van Tongerlo
Muziek door Piper-groep Caledonius
Een verhaal door Lucas Colbers over
“in vrijheid kiezen”
Muziek door Fanfare St. Jozef
Dodenappèl en ondertussen kranslegging.
Gebed door Bisschop van Roermond
Mgr. Harry Smeets
Aansluitend defilé langs de monumenten en
uitnodiging voor koffie en thee op het plein

Luiden klok
Welkom door Johan van Knippenberg
Zangvereniging Aodemnoët “Calon Lan“
Koperensemble fanfare Maasoever “Jupiter hymne“
Woord pastoor Verhaag
Gedicht
Wapenbroeder
Koperensemble fanfare Maasoever “Arioso”
Pastoor Verhaag gaat voor in gebed voor de vruchten
der aarde.
Zangvereniging Aodemnoët “Baba Yetu“
Toespraak wethouder Anget Mestrom
Taptoe
Twee minuten stilte
Wilhelmus (2 coupletten)
Volkslied Kessel “Mien dörp”
Kranslegging door gemeente en kinderen
Zangvereniging Aodemnoët “Anthem “
Koperensemble fanfare Maasoever “Eventide”
Slotwoord door Johan van Knippenberg

20.20 uur

Welkomstwoord en muziek van Harmonie Eendracht
Het Meijels mannenkoor vervolgt met: Vaânachnu
Bijdrage door kinderen van basisschool den Doelhof
Femmes Vocales met het nummer Amazing Grace
Solo trompet, Nederlands Taptoesignaal
Twee minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers
Vervolgens samenzang van het Wilhelmus
onder begeleiding van Harmonie Eendracht
Toespraak door wethouder Paul Sanders
Kranslegging en gelegenheid voor het leggen van
bloemen
Het Meijels mannenkoor vervolgt met Steal away
Janine Jegers leest uit dagboek van haar opa,
oud-Indië strijder
Femme Vocales met het nummer Cantilena van
Karl Jenkins
Harmonie Eendracht met st. Clement
(The day thou gavest is ended)
Slotwoord
Afsluiting: ”Morgen zal het vrede zijn”
van Marco Borsato door Froukje Simons en
Pieter Verhaegh
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Eiks Ontmoetings Punt
Zoals in alle andere kernen van Peel en Maas is er nu een eigen
Ontmoetings Punt voor en door de inwoners van Kessel-Eik.
Sinds de vernieuwbouw van Ut
Gemeinsjapshoes is er extra ruimte
bijgekomen. Deze kan onder andere
gebruikt worden om elkaar te ontmoeten. Een werkgroep van enthousiaste dames is in december 2018
bij elkaar gaan zitten, om te kijken
hoe dit te realiseren. Na overleg
met onder andere de gemeente en
diverse gesprekken en bezoeken aan

andere hoeskamers, werd een datum
gepland voor de eerste bijeenkomst.
Hiervoor hoef je trouwens geen indicatie te hebben.
Samen gewoon wat kletsen, creatief bezig zijn, biljarten, spellen of
tafelvoetballen. Niets moet, alles
kan in overleg. Men hoeft niet alleen
thuis te blijven, als je dit niet wil.
Op 27 maart was de eerste bijeen-

komst. Meteen al zestien bezoekers
voor Eiks Ontmoetings Punt.
Er is elke week bijeenkomst.
Duidelijk blijkt dat er behoefte is aan
een laagdrempelige open inloop.
Kortom, heel goed dat ook de inwoners van Kessel-Eik zelf zaken oppakken. Dat bewijst de vernieuwbouw
van Ut Gemeinsjapshoes in 2018 en
nu het optimaal benutten van alle
ruimtes. Mede door vele vrijwilligershulp heeft de gemeente budget terug
ontvangen. Chapeau voor deze kleine

‘Kern met Pit’.
Het Ontmoetings Punt opzetten
en continueren wordt gedragen door
de eigen inwoners en werkgroep.
Gasten bedankt voor het positief
oppakken van dit initiatief en veel plezier. Gerrie, Helmie, Monique, Yvonne,
Johanna, Nellie, Annemie, Annie dank
jullie wel, ik ben blij deel te mogen
zijn van zo’n werkgroep.
Jeanne Hesen,
raadslid VVD Peel en Maas

Onredelijk of onzedelijk?
De VVD wil de lasten voor de burgers zo laag mogelijk houden
PvdA/GroenLinks wil de lasten eerlijk verdelen: de sterkste schouders,
de zwaarste lasten. Dit verschil in opvatting komt op veel terreinen naar
voren. Zo ook op het terrein van hulp bij het huishouden.
De VVD staat te juichen bij het
bericht dat het kabinet besloten
heeft voor alle inkomensgroepen een eigen bijdrage te vragen
van maximaal 19 euro per maand.
In de dorpen die deze hulp zelf
regelen, een unicum in Nederland,
wordt nu nog een eigen bijdrage
gevraagd die inkomensafhankelijk

is, in bescheiden mate. Mensen met
de laagste inkomens betalen daar
1,50 euro per uur hulp en mensen
met de hogere inkomens 5 euro.
De hoogste inkomens betalen 7 euro
per uur.
De VVD ziet niets in inkomensafhankelijke regelingen en vraagt
zich af waarom je onderscheid zou

moeten maken. Volgens ons is het
antwoord simpel: iemand met een
goed inkomen kan best een eigen
bijdrage van maximaal 7 euro per
uur betalen voor het op orde houden
van zijn woning. Is dat onredelijk?
Wij vinden het eerder onzedelijk om dat niet te doen. Door de
eigen bijdrage ook voor de rijkeren
te verlagen, moeten wij allemaal
gezamenlijk veel meer gemeenschapsgeld besteden aan deze voorziening. Dat is niet alleen onredelijk,
maar ook onzedelijk. Dat laatste wil

zeggen dat wij het in strijd achten met de moraal, met de goede
zeden, om mensen met voldoende
geld in de portemonnee nog iets
extra’s te geven. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de mensen die
weinig geld hebben.
Het gedoe over de eigen bijdrage is ontstaan doordat het kabinet het probleem van stapeling
van eigen bijdragen op wil lossen.
Mensen met meer dan één voorziening krijgen te maken met een stapeling van eigen bijdragen. Dat kan

inderdaad ook voor mensen met
genoeg geld een probleem vormen. Daar hebben de dorpen al
lang iets op gevonden. Mensen
die naast hulp bij het huishouden
nog een andere wmo-voorziening
ontvangen, betalen voor die hulp
slechts 1,50 euro per uur, ongeacht
hun inkomen. Dat is redelijk én
zedelijk.

Raf Janssen,
raadslid PvdA/GroenLinks

Herziening beleid arbeidsmigranten
Afgelopen jaren is gebleken dat we steeds meer mensen nodig
hebben om de werkzaamheden uit te voeren in onder andere de landen tuinbouw, logistiek en zorg. Deze mensen moet een goede huisvesting worden aangeboden. Ook moeten deze nieuwe mensen zich thuis
voelen in onze gemeente en regio. Misschien zijn ze in de toekomst dan
wel bereid in Nederland te blijven. Broodnodig, want er is werk genoeg.
Nu, maar met de steeds ouder wordende bevolking, ook in de toekomst.
Om dit te realiseren moeten overheden, ondernemers en
de samenleving samenwerken.
Het voorstel dat we als CDA op

16 april hebben goedgekeurd, is een
uitbreiding op het bestaande huisvestingsbeleid uit 2014. Het goede uit
het vorige beleid houden we in stand

en op basis van vraag van de ondernemers is uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden mogelijk. Het mid
stay-beleid wordt met het nieuwe
beleid losgelaten en we gaan nu
vooral uit van short stay. Uiteindelijk
zien we graag dat de arbeidsmigrant zich hier definitief vestigt.
Hiervoor moeten we aantrekkelijke
huisvestings- en maatschappelijke
mogelijkheden bieden. Want zonder
arbeidsmigranten hebben we nu en in

de toekomst te weinig mensen voor in
bijvoorbeeld de zorg, land- en tuinbouw en logistiek. We kiezen ervoor
dat de ondernemer ook een duidelijke
rol krijgt om de noodzaak van uitbreiding aan te tonen met goed onderbouwde plannen en dat de huisvesting
voldoet aan de kwaliteitseisen van
deze tijd. Ook de maatschappelijke bijdrage moet door ondernemer worden
gestimuleerd. Er ligt dus een duidelijke
opgave voor de ondernemers.

Creatieve invulling in woonmogelijkheden
Een lokaal kader voor wat betreft het thema wonen. In de uitvoering
kunnen allerlei verbindingen gelegd worden. Detailhandel, kantoren,
agrarische gebied, klimaat-adaptatie en energietransitie. Voor Lokaal
Peel&Maas mogen woonvormen zelfs in álle leegstaande (bedrijfs-)
gebouwen, winkelpanden en kerkgebouwen.
De groep alleenstaanden neemt
de komende jaren alleen maar toe.
Dat vraagt onder andere om kleine
wooneenheden. Er is een overschot
aan grote (koop)woningen, vaak
bewoond door ouderen. Zij willen er
blijven wonen, maar de grootte van
het huis belemmert dat vaak.

Creatieve invullingen zoals woningsplitsing zijn functioneel en hebben
een positief effect op leefbaarheid en
zijn mogelijk zelfs een stimulans in het
verduurzamen van de woning volgens
de energietransitie.
Passend in de gedachte van de
juiste woning op de juiste plek en van

de juiste kwaliteit. Immers, de kracht
zit er juist in het zo efficiënt mogelijk
en toekomstbestendig te doen, met
heldere regels. Woningsplitsing is een
instrument om initiatieven op kleine
schaal te stimuleren voor kleine
huishoudens. In veel bestemmingsplannen is woningsplitsing verboden.
Voor het buitengebied mag dit alleen
als sprake is van panden met een
cultuurhistorische waarde. In het
buitengebied mag dit alleen bij
langgevelboerderijen.
Onze argumenten voor wonings-

plitsing: het biedt een oplossing om
leefbaarheid te behouden, het biedt
kansen in het verduurzamen van de
woning, gaat eenzaamheid tegen en
draagt bij in het zorgen voor elkaar.
Kortom, een unieke kans om woonruimte te creëren zonder grote investeringen. We verwachten, na
afronding van een onderzoek op korte
termijn, duidelijke regelgeving op dit
gebied.
Tiny Valckx,
raadslid Lokaal Peel&Maas

John Timmermans en Peter Nouwen,
raadsleden CDA Peel en Maas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 16

Sportclubs in Peel en Maas moeten fuseren
Het spande erom bij de poll van twee weken geleden. Een kleine meerderheid van de stemmers, in totaal 58 procent, is van mening dat sportclubs in Peel
en Maas zo veel mogelijk moeten fuseren. Mede door de vergrijzing neemt het
aantal leden de laatste jaren bij de meeste sportclubs af. Om toch levensvatbaar
te blijven, moet er een oplossing verzonnen worden. Als dat betekent dat clubs
zich samen moeten voegen, zodat ze als één gezonde vereniging kunnen opereren, is dat een goede oplossing voor de toekomst. Toch vond de minderheid van

de stemmers, 42 procent, dat de clubhistorie en de identiteit van een vereniging
niet vergeten moet worden. Fuseren betekent ook samen opnieuw beginnen en
het verleden achter je laten. Wat blijft er van een dorp over als de voetbalclub
of tennisvereniging verdwijnt en de leden naar een ander dorp moeten fietsen?
Leefbaarheid is belangrijk, zeker voor een dorp. En dat kun je ook behouden als
je als vereniging kleiner wordt, maar wel het hoofd boven water weet te houden
met hulp van vrijwilligers en sponsors. Fuseren is heus niet altijd de oplossing.

Brandweervrijwilligers moeten voorrang krijgen op een huurwoning
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
De roep om meer nieuwe brandweervrijwilligers wordt steeds luider.
Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft gemeenten om financiële steun gevraagd
om te voorkomen dat brandweerkorpsen in de problemen komen. In gemeente
Utrechtse Heuvelrug krijgen nieuwe brandweervrijwilligers zelfs voorrang op
een huurwoning, meldde de NOS. Nieuwe vrijwilligers haakten af omdat ze geen
geschikte woning konden vinden.
Het is het minste dat je als gemeente kunt doen, om ervoor te zorgen dat korpsen uit de problemen blijven. Zeker als een passende woning vinden het enige is

dat een aspirant-brandweervrijwilliger ervan weerhoudt zich aan te melden. Ook
als dat betekent dat je iemand voortrekt op de toch al krappe woningmarkt.
Maar er zijn meer mensen die recht hebben op een woning. Wat maakt dat
een brandweervrijwilliger meer recht heeft op een woning? Men moet zich ook
niet om de verkeerde reden aanmelden. En als iemand lid wil worden, kan dat
toch ook in de plaats waar diegene werkzaam is? Waar een wil is, is een weg
voor de vrijwilliger. Brandweervrijwilligers moeten voorrang krijgen op een
huurwoning. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > Het oorlogsmonument Everlo moet naar het Wilhelminapark verhuizen > eens 15% oneens 85%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Mééls Don Quichot
U heeft natuurlijk wel eens gehoord van of het boek gelezen over de
Spaanse edelman Don Quichot die in de zestiende eeuw met geweld ten
strijde trok tegen de windmolens en andere ingebeelde gevaren.
Inmiddels zijn veel oude boeken en verhalen in de loop van de tijd in
een nieuw en modern jasje gestoken. Ook het verhaal van deze edelman
krijgt wellicht een moderne versie.
Onze edelman, lid van het
genootschap Verkeers Veilige
Dorpen, trekt ten strijde tegen vermeende onveilige situaties. Hij is
het aanspreekpunt voor gevallen
fietsers en anderen die vinden dat
wegen onveilig zijn. Gelukkig maar,
want andere organisaties of leden
daarvan hebben zich blijkbaar nooit

opengesteld voor deze rampspoedmeldingen. Hoewel het verkiezingstijd was en Don Quichot in verband
daarmee waarschijnlijk druk was met
andere zaken, ging hij meteen aan
de slag met de oorzaak bij de gevallen fietsers. Namelijk het stoeprandje
in de Dorpsstraat in Meijel. Nu waren
de meeste fietsers zo slim om te doen

zoals het hoort. Namelijk afstappen en
de stoeprand van drie centimeter hoog
nemen met de fiets aan de hand. Maar
onze Quichot stond pal voor degenen
die van oordeel waren dat het trottoir ook voor fietsers is. Hun uitglijder
was geen persoonlijke onvoorzichtigheid en het belang van een veilig
voetpad voor moeders met kind en
slecht ter been zijnde senioren leek
bijzaak. Met zwaar materieel werden
de stoepranden aangepakt. De met
veel zorg gelegde, dure, bandstenen
werden gefreesd met het gevolg dat
de keurige strakke randen afbrokkelden en de aanliggende straatklinkers

in grote getale werden beschadigd.
Resultaat, de stoeprandjes die volgens Don Quichot c.s. zoals gezegd
een gevaar zijn voor degene die
meent dat het voetgangersdeel ook
fietspad is, zijn er nog steeds. Nu
wordt de aangerichte schade hersteld, meldde Meijel24 op Facebook.
Wat zal dat betekenen? Het heeft
dan bij enig nadenken driemaal geld
en moeite gekost. Te hopen is dat er
van deze Don Quichot ook een boek
komt. De revenuen van de verkoop
kunnen de financiële schade dan
enigszins verlichten.
C. Dohmen, Meijel

Ingezonden brief

Waarom het oorlogsmonument in Everlo blijven moet
Ik wil graag reageren op de poll van donderdag 25 april. Waarom ik
vind dat het oorlogsmonument Everlo op de huidige plek moet blijven.
De mensen die dagelijks aan een gedenkteken voorbij gaan, bepalen
namelijk dat de herinnering aan wat eens was, blijft leven.
Na de oorlog ontstond ook in
onze gemeenschap de behoefte om
diegenen te gedenken die ons ontvallen waren. Er werd gekozen voor
een plaats met grote symbolische
én historische waarde tegenover de
vroegere Everlose Schans. Het monument kon hier een gedenkteken zijn.
Bevrijd en los van alles zijn boodschap brengen op een eiland, ingesloten door wegen, toegankelijk vanaf
de vier windstreken. Binnen deze

ruimte gelegen, in een beschermende
cirkel van huizen van levenden, zouden de doden hier blijven leven. En ze
zijn niet vergeten, hier straalt nu nog
steeds ons oorlogsmonument voor
altijd de herinnering uit van hetgeen
de plaatselijke bevolking in die bange
oorlogsjaren heeft moeten doorstaan.
Een gedenkteken dat door zijn eigenheid bijdraagt aan de schoonheid van
onze gemeente en Panningen in het
bijzonder. Ook in vroegere tijden werd

dit zo gedaan. De Romeinen plaatsten
hun (graf)monumenten en gedenkstenen langs doorgangswegen van dorpen
en steden om zo hun nagedachtenis
levend te houden. Hoe meer passanten,
des te beter voor de herinnering, wist
men ook toen al. Vergelijk de situering
van ons monument ook gerust met de
Arc de Triomphe in Parijs. Hoewel ik
terdege besef dat de Steenstraat geen
Champs-Elysées is, is de situatie hetzelfde. Het gedenkteken van Napoleon
werd geplaatst midden op een zeer
drukke straat en men reed met koetsen en voertuigen onder de boog door.
Napoleon werd niet vergeten. Na de
Eerste Wereldoorlog kwam onder de tri-

omfboog het graf van de onbekende
soldaat en werd de weg er omheen
geleid. Het is niet alleen het gedenkteken dat het cultureel erfgoed vormt
en bescherming geniet. Ook de locatie
waar het gedenkteken staat én de
intentie waarmee onze voorouders
het opgericht hebben, behoren tot
ons cultureel erfgoed en dienen derhalve als zodanig met respect te worden behandeld. De kostenbesparing
door het niet verplaatsen kan beter
gebruikt worden voor ouderenzorg,
in het bijzonder voor mensen die de
oorlog nog hebben meegemaakt. Een
logische besteding zou ik zeggen.
Harry Bouten, Panningen

Alleen
op reis
‘Vijf redenen om alleen te
reizen’, ‘Alleen op reis: hoe
dan?’, ‘Waarom ieder mens
een keer alleen op reis moet
gaan!’. Zomaar een greep uit
artikelen en lijstjes uit willekeurige websites en tijdschriften. Het is vanzelfsprekend
geworden: in je ‘twentysomethings’ ga je minimaal
één keer alleen op reis.
Het is ook niet zo moeilijk
meer. Even een ticketje online
scoren. Mobiel, pinpas, rugzak
en GO. Gewoon op de bonnefooi. De Lonely Planet wijst je
de weg en altijd kom je wel op
een plek terecht waar je vrienden maakt. Je trekt een tijdje
met ze op en gaat weer verder
als je daar zin in hebt; waar je
wil blijven hangen, blijf je een
tijdje hangen. Het is een manier
van ‘soul-searching’ en van
zelfverrijking. Je wordt toch
immers pas wijs als je wat van
de wereld hebt gezien? Andere
culturen, andere gewoontes…
andere jij. Althans, dat is hoe
het ongeveer gepresenteerd
wordt in de meeste artikelen
die ik tegenkom. Redelijk
clichématig, maar aangezien ik
een ‘twenty-somethinger’ ben,
hoor ik mee te doen aan deze
trend. Lekker het milieu vervuilen met een prijsvechter-vliegticket en dan in Azië
verkondigen hoe belangrijk
duurzaamheid is. Nee, dat is
een grapje natuurlijk, maar ik
ga toevallig wel alleen op reis.
Toevallig, als in: ik heb een kans
gekregen en die heb ik gegrepen. Of het echt zo verrijkend
en verademend zal zijn zoals
overal beschreven weet ik niet.
Daar ga ik vast achter komen,
als ik de straten van Jeruzalem
doorslenter en het wereldwonder Petra aanschouw. Helemaal
alleen. Samen met al die andere
mensen die dezelfde reis
maken. Want alle ‘twentysomethingers’ zitten inmiddels
toch overal ter wereld, behalve
thuis?

14

gemeente

nieuws

week 18 / 02 mei 2019 / Informatie van en over de gemeente

16 mei 2019

Gewijzigde dienstverlening
Gemeente Peel en Maas
Donderdag 16 mei zijn de balies Burgerzaken tot 13:00 uur geopend.
Het is mogelijk documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en, rijbewijzen, uittreksels)
aan te vragen of af te halen tot 13.00 uur. Aangifte van overlijden of geboorte is mogelijk
tot 13.00 uur. Voor de overige dienstverlening zijn we geopend tot 17.00 uur.
Bibliotheek
De Bibliotheek is tot 17.00 uur geopend.
Bij twijfel bel, app of mail ons.

Verkiezingen 2019
Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Landelijke aanpak adreskwaliteit

De gemeente controleert
adressen
Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor
de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie,
brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.
Samenwerking
Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente Peel en Maas mee met de Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA). Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de
bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek,
omdat met een verkeerd woonadres in de BRP adresfraude, misbruik van toeslagen of het
ontwijken van (belasting)schulden en boetes mogelijk is. Tegen dit misbruik willen wij u
beschermen. Ook kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres
niet bereiken.
Adresonderzoek
Zo’n adresonderzoek kan soms ook bestaan uit een huisbezoek. Dit gebeurt alleen bij serieuze
twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers
moeten zich legitimeren. Het kan dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent
niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten
verhuismelding. Als uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan
melden wij dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs is de gemeente verplicht en bevoegd
die registratie te wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere
regelingen.
Wijziging in uw adresgegevens: geef het zelf door
Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP:
wie verhuist moet dat vlot melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed staat
geregistreerd op https://mijn.overheid.nl door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt
u aan ons doorgeven www.peelenmaas.nl > zoekwoord ‘Verhuizen’. Bent u slachtoffer van
adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek!

Wie mag stemmen?
• u bent op 9 april 2019 ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) (lees: woonachtig)
van de gemeente Peel en Maas;
• u bent op 23 mei 2019 achttien jaar of ouder;
• u hebt de Nederlandse nationaliteit;
• u hebt de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie en u hebt
zich uiterlijk 9 april 2019 bij de gemeente geregistreerd als kiezer voor de Europese
Parlementsverkiezingen;
• u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in de lidstaat waarvan u
onderdaan bent.
Stempas en kandidatenlijst
U heeft onlangs een persoonlijke stempas thuisgestuurd gekregen. Met deze stempas kunt u in
elk stemlokaal binnen de gemeente Peel en Maas stemmen. De kandidatenlijsten
(één per huishouden) worden op donderdag 9 mei bezorgd.
Geen stempas ontvangen of kwijt
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende
stempas aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk in het Huis van de Gemeente.
• Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 20 mei 2019 zijn ontvangen. Het formulier kunt u
downloaden via de website www.peelenmaas.nl.
• Persoonlijk moet het verzoek uiterlijk op 22 mei 2019 om 12.00 uur zijn gedaan.
Persoonlijk aanvragen kan alleen bij de medewerkers van het cluster Burgerzaken.
Let op: maak wel een afspraak. Dit kan telefonisch 077-306 66 66!
Aanvragen kiezerspas
Inwoners van Peel en Maas kunnen stemmen in een willekeurig stembureau in Peel en Maas.
Voor het stemmen in een andere gemeente in Nederland moet u een kiezerspas aanvragen.
• Bij het KCC, cluster Burgerzaken van de gemeente haalt u kosteloos het formulier op voor het
verzoekschrift om in een willekeurig stembureau uw stem uit te brengen. U kunt het formulier
ook downloaden via onze website www.peelenmaas.nl;
• lever als kiezer het verzoekschrift en de stempas uiterlijk op maandag 20 mei 2019 in.
Mondeling kan dit tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur. U moet dan uw stempas overleggen.
• Een eenmaal verstrekte kiezerspas wordt bij verlies niet vervangen. Neem als u gaat stemmen
uw kiezerspas en een geldig identiteitsbewijs mee. Als u zich niet kunt identificeren mag u
niet stemmen.
Informatie en vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met de medewerkers
van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen
naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Vragen over het adresonderzoek
Voor meer vragen over het adresonderzoek, neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum, telefoon: 077-306 66 66.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 07 mei 2019 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> Opiniërende raadsvergadering > datum 07 mei 2019.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of
www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan Kerkstraat - JF Kennedylaan Panningen (2019-022)
7. Bestemmingsplan paardenhouderij Roggelseweg 89 Egchel (2019-023)
8. Bestemmingsplan omzetten bedrijfswoning naar een reguliere woning Rijksweg 50
te Kessel (2019-024)
9. Bestemmingsplan Oude Heldenseweg 3B te Maasbree (2019-026)
10. Sluiting
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 9 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is
aan de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens
deze Opiniërende Raadsvergadering op 7 mei 2019 of tijdens de Besluitvormende
Raadsvergadering van 21 mei 2019.
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Fakkeltocht bevrijdingsvuur 5 mei

Besluit ambtshalve opnemen
adresgegevens in de BPR

Op 4 mei vertrekt een delegatie uit de gemeente Peel en
Maas naar Wageningen om daar het bevrijdingsvuur op
te halen. Estafettelopers uit de dorpen van Peel en Maas
brengen het bevrijdingsvuur lopend van Wageningen naar
Panningen.

Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel
is verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Idelkins
Oliveira Campos Freire
Rad
Rose
Scoberski

Voorletters
J.
A.
V.G.
A.
M.

Geb.datum
05-09-1993
19-08-1990
01-11-1988
23-08-1983
01-03-1983

De estafettelopers worden op 5 mei om ongeveer 11.00 uur
verwacht bij het ‘Everlo-monument’.
Daarna ontsteken zij de fakkels bij het bevrijdingsvuur en
lopen onder muzikale begeleiding van Caledonius van het
‘Everlo-monument’ naar het Huis van de Gemeente.

Besluit ambtshalve opname vertrek naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Dreshaj
Giman
Giman
Griot

Voorletters
A.
E.M.
C.
M.M.S.

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de
ontvangst van de estafettelopers bij het ‘Everlo-monument’
en mee te lopen in de fakkeltocht.

Geb.datum
19-02-1979
26-09-1993
26-07-2017
20-09-1995

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar:
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen

Gezocht: extra ogen en oren in
Peel en Maas!
Burgernet zoekt extra ogen en oren in Peel en Maas. Burgernet is een samenwerking
tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te
bevorderen. Een telefonisch netwerk zorgt ervoor dat inwoners mee kunnen zoeken naar
bijvoorbeeld vermiste kinderen.
Veel inwoners van Peel en Maas hebben zich al aangemeld voor Burgernet. De kans van slagen
bij opsporingsacties wordt groter bij meer aanmeldingen, dus meld u ook aan!
Hoe werkt Burgernet?
U ontvangt bij bijvoorbeeld een heterdaad inbraak of een vermist kind een telefonisch bericht
of een sms via uw (vaste of mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon of voertuig. Signaleert u iets dan geeft u dit door via het gratis nummer
0800 0011. Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernetactie een bericht wat het resultaat
van de actie is geweest.
Aanmelden voor burgernet kan ook via www.burgernet.nl.

vintage • industrieel • brocante

Textielinzameling Meijel
Zaterdag 4 mei wordt in Meijel textiel huis-aan-huis ingezameld door Schutterij Sint
Nicolaas. Zet het textiel om 7.00 uur aan de straat.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het Huis van de Gemeente en bij de afhaalpunten, of kunt u
zelf uitprinten via www.peelenmaas.nl.
U kunt alle soorten textiel aanbieden, bijvoorbeeld kleding en schoenen (draagbaar én niet
draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone lappen en textielresten, zachte
knuffels, dekbedden en kussens.
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Geraniums, surfinia,
bacopa, knolbegonia
en vele andere
soorten perkplanten
M. Verhees
Egchelseweg 18, Panningen
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week 18 / 02 Mei 2019 / Informatie van en over de gemeenteraad

Raad stemt in met beleid
huisvesting arbeidsmigranten
Er komen definitief ruimere mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten.
Een grote raadsmeerderheid vindt dat de behoefte aan tijdelijke woonruimte voor deze
groep zó groot is dat vanaf nu in principe elke locatie in aanmerking komt.
Verder gaat het maximum aantal seizoenarbeiders dat bij agrarische bedrijven mag
wonen van 40 naar 80, en bij enkele grote bedrijven naar 200.
Alleen de fractie PvdA/GroenLinks was tegen.

(tot wel 200 bij enkele grote agrarische bedrijven), en het begrip ‘tijdelijke huisvesting’
wordt verlengd van 6 naar 18 maanden.
In de vorige vergadering hadden CDA en VVD al duidelijk gemaakt achter het collegevoorstel
te staan. Dichter bij het werk wonen voorkomt lange reistijden, zei CDA-fractievoorzitter
John Timmermans (CDA). Volgens hem zitten dorpen ook niet te wachten op grote aantallen
seizoenswerkers die vaak maar kort blijven. Zijn VVD-collega Geert Seegers vindt dat het
georganiseerd huisvesten van grotere aantallen voorkomt dat mensen zich lukraak in plukjes
gaan vestigen, zonder dat je er zicht op hebt.
Bezwaren
Oppositiefractie PvdA/GroenLinks had bezwaren tegen het voorstel. Het beleid om grote aantal
migranten buiten de dorpen de huisvesten is niet te rijmen met een ander streven van het nieuwe
beleid, betoogde fractievoorzitter Annigje Primowees. De gemeente wil namelijk ook dat de
migrant zoveel mogelijk integreert. Dat kan volgens haar alleen door ze in kleinere aantallen ín,
of aan de rand van de dorpen te huisvesten. Verder vindt PvdA/ GroenLinks dat het voorstel te
veel macht aan het college geeft bij e huisvestingsprojecten. ‘De raad wordt monddood gemaakt.’
De partij kwam daarom met een amendement (wijzigingsvoorstel) om alle voorstellen voor
huisvesting van meer dan 40 migranten, ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.
Ook coalitiepartij Lokaal Peel en Maas heeft twijfels over de maatschappelijke effecten van
grootschalige huisvesting in het buitengebied. Woordvoerder Saskia Vervoort kondigde een
motie aan die het college nadrukkelijk oproept de raad ‘mee te nemen’ bij projecten voor
meer dan 80 personen. De partij wil ook dat huisvesters/ondernemers bij grotere initiatieven
een concreet plan van aanpak opstellen. Daarin moet staan wat de ‘maatschappelijke
bijdrage’ is die zij leveren om de migrant zich thuis te laten voelen in deze regio.
Het debat dat volgde draaide om de vraag: vertrouwt de raad erop dat het college de raad
voldoende ‘meeneemt’ bij de uitvoering van het nieuwe huisvestingsbeleid?
John Timmermans wees erop dat portefeuillehouder Paul Sanders dat al in de vorige
vergadering had toegezegd. ‘en hij luistert ook nu mee. Het belang dat wij eraan hechten dat
wij als raad worden meegenomen is nu wel duidelijk.’ De VVD maakte bij monde van
Geert Seegers duidelijk geen probleem te zien.

Werkbezoek raad als voorbereiding op de besluitvorming over huisvesting arbeidsmigranten.

Het debat in de raad over de huisvesting van arbeidsmigranten werd vooraf gegaan door
het Vragenhalfuurtje. Daarin ditmaal slechts één vraag van de VVD, over de bijdrage die
mensen moeten betalen voor de (WMO-) Hulp in het Huishouden.
Tarief Hulp in het Huishouden
De Tweede Kamer heeft onlangs besloten tot een vast maandtarief van €19 per maand voor
alle Wmo-hulp. In Peel en Maas draait in de meeste dorpen echter, zeer tegen de zin van
de VVD, een proefproject met een inkomensafhankelijke bijdrage. De liberalen vinden dat
iedereen hetzelfde zou moeten betalen – een vast tarief dus. VVD-raadslid Karin Jacobs
wil nu van het college weten of het recente Kamerbesluit betekent dat er vanaf volgend
jaar in heel Peel en Maas een vast tarief gaat gelden, dus ook in de dorpen waar nu nog de
inkomensafhankelijke regeling geldt.

Toch bleven er twijfels, ook bij AndersNU-raadslid Peter Craenmehr. Die wees erop, net al
eerder ook Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks, dat het collegevoorstel op veel punten
nog weinig concreet is en veel beleidsruimte aan het college laat.
‘Kop in het zand’
Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (VVD) zei in zijn reactie op de kritiek van met
name de PvdA/GroenLinks-fractie ‘dat je het met kleinschalige opvang in of bij de dorpen
niet gaat redden. Dan steek je je kop in het zand en krijg je huisvesting op plekken waar je
het niet wil.’ Volgens Sanders willen zowel de migranten als de dorpen dat zelf ook niet.
Hij wees ook erop dat de huisvesting bij boeren ‘al jarenlang goed gaat’.

Portefeuillehouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) antwoordde dat dit nog geen
uitgemaakte zaak is. Dorpen kunnen namelijk ervoor kiezen om de Hulp in het Huishouden
onder te brengen in een aparte regeling , een Dorpsvoorziening. Dat biedt de gemeente
beleidsvrijheid om zélf de tarieven te blijven bepalen. Mestrom herhaalde een eerder
gedane toezegging om de raad regelmatig te informeren over de gang van zaken bij de Hulp
in het huishouden. VVD-fractievoorzitter Geert Seegers gaf wel alvast een schot voor de
boeg: als de raad inderdaad zou besluiten tot deze dorpsvoorziening, dan is de kans groot
dat zijn partij het besluit zal voordragen voor ‘vernietiging’ door Den Haag.
Huisvesting arbeidsmigranten
Het nieuwe beleid voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten was het
belangrijkste onderwerp tijdens de Besluitvormende raadsvergadering van 16 april. Er
is in Noord- Limburg een groot tekort aan woonruimte voor de arbeidsmigranten in de
landbouw en de logistiek, van wie de meesten tijdelijk hier werken. Iedereen is het eens
dat deze groep cruciaal is voor de regionale economie en er dus snel adequate woonruimte
nodig is.
Het voorstel voor de verruiming van de regels om die woonruimte in het buitengebied te
creëren, kreeg dan ook brede steun van de raad. Meer mensen op één locatie dus

Werkbezoek raad als voorbereiding op de besluitvorming over huisvesting arbeidsmigranten.
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De wethouder zegde nadrukkelijk nogmaals toe de raad vanaf het begin mee te nemen in
grotere plannen. En natuurlijk vraagt het college bij elk initiatief een goed plan van aanpak
van de huisvester, zei Sanders.

Dat is nodig omdat er tot 2030 5% méér woningen nodig zijn door een toename van het
aantal huishoudens. Wel is het belangrijk om de huizen te bouwen die het hardste nodig zijn:
woningen voor ouderen, sociale huurwoningen en huizen voor starters.

Zijn collega Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) ging in op het belang van goed
overleg van de ondernemer/huisvester met de omgeving. Dat moet o.a. ook gaan over
de ‘maatschappelijke bijdrage’ die de ondernemer moet leveren, zoals bijvoorbeeld
samenwerking met een lokale vereniging. De sociale inpassing van de migrant is belangrijk,
zeker omdat de gemeente hoopt een deel van de seizoenswerkers te kunnen verleiden zich
permanent hier te vestigen. ‘Maar het is nog een zoektocht hoe je de migrant die wil blijven,
bij de leefomgeving betrekt’, erkende Mestrom.

In de Opiniërende vergadering was al gebleken dat de raad in het algemeen positief is over
het nieuwe beleid. AndersNu en de PvdA/GroenLinks plaatsten wel enkele kanttekeningen.
AndersNu vindt dat de gemeente als het moet zélf projecten moet starten voor woningen die
marktpartijen en corporaties niet interessant vinden. Daar was de fractie PvdA/GroenLinks
het ‘hartstochtelijk’ mee eens. Die partij betreurde het verder dat het college niets zegt over
het verduurzamen van woningen.

Toen het op stemmen aankwam, bleek de PvdA/GroenLinks alleen te staan in haar afwijzing
van het collegevoorstel. Drie amendementen van die partij die het beleid moesten bijstellen,
kregen geen steun. AndersNu was uiteindelijk toch vóór, na de toezegging van de wethouder
om de raad actief bij het beleid te betrekken. Ook Lokaal Peel en Maas bleek daar voldoende
vertrouwen in te hebben. De partij handhaafde wel haar motie die een aantal punten uit
het voorstel aanscherpt, maar die vonden andere partijen niet nodig en haalde dus geen
meerderheid.
‘Vitaal wonen’
Voor het vaststellen van de nieuwe woonvisie had de raad minder tijd nodig.
Het college stelt voor om het oude, erg voorzichtige beleid rond nieuwbouw en wonen los te
laten en weer meer huizen te laten bouwen.

Lokaal Peel en Maas en de VVD overwogen nog een motie om woningsplitsing gemakkelijker
te maken. De motie had ook de sympathie van de PvdA/GroenLinks, van wie Frits Berben
opmerkte dat woningsplitsing in het buitengebied momenteel vrijwel ondoenlijk is vanwege
de vele regeltjes.
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) raadde de motie echter af omdat hij er naar eigen
zeggen al mee bezig is. Ook wil hij eerst de resultaten van een woonbehoeftenonderzoek
afwachten. De VVD vond dat voldoende om de motie niet meer in te dienen; Lokaal
Peel en Maas trok hem daarop ook in, om hem later ‘zo nodig opnieuw in te dienen.’
Bij de stemming kreeg het college uiteindelijk de steun van de hele raad.
Dus ook van AndersNu en de PvdA/GroenLinks, die al met al vinden dat de wethouder
‘op de goede weg is.’

Word jij onze nieuwe collega?
Wil jij echt tijd en aandacht voor onze bewoners hebben?
Wil jij minder administratieve rompslomp hebben in je werk?
Bezorg jij ouderen graag “elke daag enne Gooien Daag”?
Dan willen we jou graag leren kennen!

BEZORGERS
GEZOCHT!

Voor onze kleinschalige zorgwoning voor ouderen zijn wij op zoek naar:

enkele verzorgenden (m/v)

Aantal uren in overleg, minimaal 20 uur per week.
We zoeken ook een leuke vakantie-/weekendkracht verzorgende (bijv. student verpleegkunde), uren in overleg.
De verzorgenden rouleren binnen Gooiendaag in drie diensten (vroege, late en slaapdienst).
De hoofdtaken in de functie van verzorgende:
• draagt zorg voor de kwaliteit van wonen,
zorgverlening en een goed woon- en leefklimaat;
• draagt bij aan het opstellen en up-to-date houden
van de zorgleefplannen van onze bewoners;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening;
• onderhoudt contact met bewoners en familie.
Wij zoeken een positieve enthousiaste hartelijke
persoonlijkheid met een groot hart voor ouderen met:
• opleiding verzorgende IG of gelijkwaardig;
• flexibel en stressbestendig;
• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden:
een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en verantwoordelijkheid gewaardeerd worden. Wij volgen de CAO VVT.
De functie van verzorgende is ingedeeld in fwg 35.
Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor 15 mei 2019 een brief met cv naar:

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Baarlo buitengebied Soeterbeek € 10,00
Baarlo rondom Kramerstraat € 8,00
bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

zorg voor ouderen
Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, 5961 JK Horst, Petra@gooiendaag.nl
www.gooiendaag.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Koningsdag 2019

02
05

15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Quinty Jans
13 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik vind het altijd erg leuk om iemand
te verrassen door een bioscoopkaartje te kopen en dan gezellig als
verrassing samen met iemand naar
de film te gaan. Ik kan hier altijd heel
erg van genieten en doe het daarom
ook graag met een vriend.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk
vindt?
Ik ben eigenlijk niet echt een trendvolger, ik doe liever mijn eigen ding.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of je kunt foto’s maken door
met je ogen te knipperen.
Wat kies je?
Ik zou kiezen voor het knipperen

met mijn ogen om foto’s te maken.
Zo heb ik altijd een soort camera bij
me, dat lijkt me echt super handig en ook heel erg fijn. Zeker als ik
mooie dingen zie die ik graag zou
willen fotograferen. Dan hoef ik niet
bang te zijn dat ik mijn camera vergeten ben, want die heb ik dan echt
altijd bij me.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Ik vind het lekker om op zo’n weekendavond in chill-kleding samen met
mijn vriendinnen een film op Netflix
te kijken. We hebben het dan altijd
heel erg leuk samen.
Wat is de beste film die je ooit hebt
gezien?
Tot nu toe vind ik ‘The Kissing Booth’
de leukste film die ik ooit heb gezien.
Het is een grappige en ook romantische film, waarvan ik echt heel erg
genoten heb.
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Quinty Jans

Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Als ik een dag onzichtbaar zou zijn,
dan zou ik leuke grapjes uithalen met
vrienden. Ik zou dan bijvoorbeeld dingen laten ‘zweven’ zodat zij dan denken: Huh, wat is er aan de hand? Dat
zou voor mij dan natuurlijk wel een
hele grappige dag worden, waarin ik
heel veel mensen die ik ken in de war
kan brengen door van dit soort trucjes
uit te halen.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?
Als zij iets over mij zouden vertellen,
dan zou dat denk ik zijn dat ik echt
altijd vrolijk ben. Ik denk ook wel dat
dat waar is.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Mijn beste cadeau ooit is mijn telefoon, want dat vind ik echt een
superhandig en leuk ding om te heb-

ben. Ik gebruik hem graag en soms
is het ook handig voor school of
andere dingen.
Wat deed je veel toen je klein was
en doe je nu eigenlijk ook nog
steeds?
Dat is dansen en zingen. Dat vond ik
vroeger al heel erg leuk om te doen
en ik doe dat nu ook nog best wel
vaak.
Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Ik zou het echt niet weten, want ik
heb de laatste tijd helemaal geen
smoesjes gebruikt. De smoesjes die
ik langer geleden heb gebruikt, ben
ik alweer vergeten.
Waar heb je voor het laatst de
slappe lach om gekregen?
Ik heb niet vaak de slappe lach, maar ik
lach wel veel om dingen die op school
of ergens anders gebeuren. Maar waar
ik dus het laatst de slappe lach om heb
gekregen, weet ik niet meer.
Wat vind je het leukste aan jezelf?
Het leukste aan mijzelf vind ik mijn
karakter; hoe ik ben en hoe ik reageer op alles.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Toen ik naar de middelbare school
ging, had ik meteen een klik met
een ander meisje. Ze is nu nog
steeds een hele goede vriendin van
me, dus dat is een goed voorbeeld
van een echte klik. Het is altijd erg
gezellig met haar en ik vind het
leuk dat we eigenlijk meteen vriendinnen werden.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een week alleen thuis zou
zijn, zou ik lekker films gaan kijken,
zingen en dansen en mijn vriendinnen uitnodigen om samen te gaan
chillen. Dit zou voor mij een heel
erg gezellige week worden.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is mijn
geschiedenisleraar. Hij is altijd heel
erg grappig en ook superaardig.
Soms mogen we ook iets eerder weg uit de les van hem, maar
natuurlijk niet altijd. Het is wel heel
erg fijn als het weer eens van hem
mag, dan komen we zeker niet
te laat aan bij de volgende les of
dan hebben we meer kans op een
goede plek in de pauze, wat heel
erg handig is.
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Muziek
luisteren
Er zijn van die
momenten dat ik echt even
graag muziek wil luisteren.
Misschien omdat ik al de
hele dag een liedje in mijn
hoofd heb en ik het dan
ook graag wil horen. Of een
tussenuur met oortjes in
doorbrengen, zodat ik
minder last heb van de
mensen die ik om me heen
hoor praten. Zo kan ik me
beter concentreren op het
huiswerk dat ik aan het
maken ben.
Vaak als ik een verhaal
schrijf, vind ik het fijner om
dat te doen terwijl ik naar
muziek luister. Dit omdat ik
dan in een gezellige sfeer zit
en het daardoor leuker vind
om te schrijven. Het liefst
luister ik muziek zonder een
koptelefoon of oortjes,
maar soms kan dit niet en
dan moet het alsnog met één
van deze twee.
Sommige liedjes vind ik
zo mooi dat ik er het liefst de
hele tijd naar zou luisteren.
Dit is dan vaak omdat ik er
een bepaalde associatie bij
heb, waardoor ik elke keer
als ik het liedje beluister,
terugdenk aan het moment
waarop ik het liedje hoorde.
Dit geeft me dan altijd een
fijn gevoel en daardoor
luister ik het dan ook graag
zo vaak mogelijk.
Hoewel ik dus erg fijn
vind om naar muziek te
luisteren, houd ik er niet van
dit tijdens het leren te doen.
Ik raak dan helemaal
afgeleid en heb daardoor het
gevoel als of ik niks aan het
leren ben. Maar buiten dat
vind ik muziek luisteren echt
heel erg fijn en ik het doe het
dan ook zo vaak als ik kan.
Lisa
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Jan Verhoeven
keizer OVU Grashoek
Door: Albert van Nierop, handboogschutterij OVU Grashoek
Jan Verhoeven is tijdens het koningschieten van OVU Grashoek op
zondag 28 april voor het tweede jaar op rij benoemd tot koning en
daardoor gekroond tot keizer.
In totaal deden er twaalf schutters mee met het handboogkoningschieten. Er werden twee keer
20 pijlen geschoten en nog 5 pijlen
na. Timo schoot een prima wedstrijd
op 25 meter en werd met een mooie
score benoemd tot junior koning.
Cor schoot in de compoundklasse een
stabiele wedstrijd met een mooie
score.Bij de recurve was Jan Verhoeven
een klasse apart. Hij begon met
97 punten na 10 pijlen tegen Jan van
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Gestreden om drie koningsschappen

Jac Naus kroont zich tot
koning in Kessel
Jac Naus heeft bij het koningsschieten van Sint Hubertus Kessel de titel koning behaald. Onder een stralende
lentezon werd op zaterdag 20 april gestreden om de drie verschillende koningsschappen die te verdelen waren.
Jac is de 135e koning van Sint Hubertus. In 1992 en 2012 won hij ook al de titel.

Mullekom met 94 punten. Na 20 pijlen
had Jan Verhoeven er 192 en stond hij
8 punten voor op Jan van Mullekom.
Door stabiel te blijven schieten wist hij
431 punten en daardoor ook de titel
keizer te behalen. Jan van Mullekom
werd tweede met 408 punten,
gevolgd door Albert van Nierop op de
derde plaats met 373 punten. Timo
Gaal werd koning bij de junioren met
260 punten. Bij de compound werd Cor
van Dooren eerste met 403 punten.

Jubileum voor volleybalclub Maasbree
In clubverband volleyballen kan in Maasbree al sinds de jaren 60.
Eerst bij VC Bree, maar die club kampte met grote financiële problemen
en was genoodzaakt te stoppen. Twee jaar lang moesten de volleyballende Maasbreenaren buiten het dorp hun heil zoeken, totdat op 25
april 1969 een nieuwe club het levenslicht zag: VC Asterix. Die vereniging viert op zaterdag 4 mei het vijftigjarig bestaan.
Toen de penningmeester van
VC Bree zo rond 1967 opmerkte dat
er nog maar weltegeteld één gulden in de kas zat, was het lot van
de volleybalvereniging al bezegeld.
De club werd opgeheven en veel
Maasbreenaren gingen buiten het
eigen dorp in clubverband verder met
hun sport. Een aantal mensen bleef
de volleybalsport echter zo’n warm
hart toedragen dat werd besloten
een nieuwe vereniging op te richten.
Op 25 april 1969 mondde dat idee uit
in de oprichting van een nieuwe club.
In het begin viel de vereniging terug
op de oude naam VC Bree. De club

begon met 25 leden. Tijdens de allereerste algemene ledenvergadering
op 25 augustus 1969 werd besloten
deel te nemen aan de NEVOBOcompetitie met twee herenteams.
Het aantal leden en teams groeide
door de jaren heen gestaag en vandaag de dag speelt de tot VC Asterix
omgedoopte club met veertien teams
in de verschillende competities.
Om het jubileum te vieren, wordt
op zaterdag 4 mei een feestavond
gehouden bij De Pool in Maasbree.
Vanaf 20.30 uur begint het feest.
Opgeven kan door een mail te sturen
naar jubileum@vcasterix.nl

De belangstelling vanuit de
gemeenschap was sober te noemen,
aldus de schutterij. Bij de schutters
werd door zeven personen om de eer
gestreden. Het bleek een hele klus
om de haan naar beneden te krijgen.
Toen hij eenmaal los hing te bungelen,
vergde het nog zes schoten om de haan
te laten duikelen. Bij het 60e schot gaf
de vogel zich gewonnen. Jac Naus mag,

net als in 1992 en 2012, met de eer
strijken en zich koning van St. Hubertus
noemen. Bij het korps werd door tien
personen deelgenomen.

Acht deelnemers
streden om titel
Na 71 schoten viel de eer te
beurt aan Pierre Suntjens, hetgeen

hem ook in 1996 al eens was gelukt.
Bij de burgers werd door acht deelnemers gestreden om de titel. Na een
lange strijd tuimelde de vogel naar
beneden. Sanne Sonderkamp, een
oud-korpslid en tevens de jongste
Kesselse die ooit het burgerkoningschap wist te bemachtigen, ging middels een gericht 86e schot met de
titel aan de haal.

Gouden jubileum
buurtvereniging
De Kesselse buurtvereniging Ons Genoegen bestaat 50 jaar. Om dat
jubileum te vieren, wordt op zaterdag 15 juni een groot jubileumfeest
gehouden in een speciale feesttent aan de Ondersteweg. Het feest
bestaat uit een reünie, een boerenkermis en een feestavond.
De buurtvereniging beslaat de
buurtschappen Hout en Donk in
Kessel. De voorbereidingen voor het
feest zijn al in volle gang. Zo is er op
de jubileumdag livemuziek van de
Keverberger Muzikanten en is er een
boerenkermis geregeld voor jong
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KIJK VOOR HET HELE PROGRAMMA OP
WWW.NIENS.NL / FACEBOOK: NIENSBV

en oud. Het feestcomité is wel nog
op zoek naar oud-bewoners van de
buurtschappen, om ook die uit te
nodigen.
Contact opnemen met het feestcomité kan door te mailen naar
info@onsgenoegenkessel.nl
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LOCATIE: NIENS FEESTENT & NIENS CAFE & TERRAS

Speciale les voor duikvereniging
Duikclub The Bubble Mates had op woensdag 24 april speciale gasten. Meervoudig Nederlands
kampioen freediven Eric van Riet Paap en freedive-instructeur Danny Martherus kwamen naar het
Laco Zwembad Peel en Maas in Panningen om een clinic te geven over, niet verwonderlijk, freediven, de sport waarbij gedoken wordt met ingehouden adem in plaats van met zuurstofflessen.
Allereerst kregen de aanwezige leden een theorie-uitleg, waarna anderhalf uur lang de freedivetechnieken van de twee specialisten in de praktijk werden gebracht.
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De Maasruiters drie
keer eerste
Door: Maja Dorssers, paardensportvereniging De Maasruiters
Loys Bergs, Anniek Vervoort en Lotte Hermans van De Maasruiters uit Kessel deden zaterdag 27 en zondag
28 april mee met dressuurwedstrijden in het Brabantse De Mortel en Mierlo. Daar werden drie eerste en een
derde plaats behaald.
Loys Bergs deed in De Mortel
mee met een dressuurwedstrijd voor
pony’s in de klasse CB. Daar wist ze
de overwinning binnen te halen. In

Mierlo werd een wedstrijd gehouden
voor de paarden en pony’s. Anniek
Vervoort met Histique wist in de
klasse L de eerste prijs te behalen.

Lotte Hermans met Atilla behaalde
in de klasse DZ de eerste prijs.
Daarnaast werd ze met Apache, ook
in deze klasse, derde.
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Kerkplein omgetoverd tot zandvlakte
Het plein bij de kerk van Grashoek ziet er op zaterdag 4 en zondag 5
mei een stuk zanderiger uit dan normaal. Het plein wordt namelijk bedekt
met 150 kuub zand. De ‘strandlook’ is in het kader van het beachtoernooi
dat volleybalclub VC Grashoek organiseert. De vereniging bestaat 40 jaar
en viert het jubileum met onder meer een volleybaltoernooi op het
kerkplein en een feestavond in gemeenschapshuis De Ankerplaats.
VC Grashoek werd op 5 mei 1979
opgericht. Om het veertigjarig jubileum
te vieren streden de afgelopen weken
twintig teams gedurende drie avonden
om de winst in de eerste poulewedstrijden van het jubileumtoernooi. Op
zaterdag 4 mei worden alle overige
wedstrijden gespeeld. Vanaf 10.00 uur
strijden de verschillende teams om de
winst. Rond 17.00 uur zijn de winnaars
van het toernooi bekend. Rond 19.00
uur wordt de feesdag vervolgd met de
jubileumreceptie in gemeenschaps-

huis De Ankerplaats. Daar worden
ook de jubilarissen en kampioen van
VC Grashoek van het afgelopen seizoen gehuldigd. Om 20.00 uur wordt er
twee minuten stilte gehouden vanwege de dodenherdenking. Op zondag
5 mei begint het jubileumprogramma
om 11.00 uur met een reünie en
een brunch. ‘s Middags komt er voor
de jeugd de JOIN Volleybalbus naar
Grashoek. Een activiteit waarbij meer
dan zeventig kinderen kennis gaan
maken met de volleybalsport.

Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

Kesselse biljarters kampioen
Het vaandelteam van biljartvereniging De Maasoever uit Kessel heeft het kampioenschap behaald
in de hoofdklasse kader van de Midden-Limburgse Biljart Bond. Op de laatste speeldag werd in
Wessem de titel binnengesleept. Het team krijgt van het bestuur van De Maasoever een receptie
aangeboden in café Biej Ton en Marij op zaterdag 11 mei van 19.30 tot 21.00 uur. Het is dan mogelijk
Wim Strik, Alexander Geene, Sjeng Cuypers, Wim Welten te feliciteren met hun prestatie. (Foto: Velas)

Nachtcross in Baarlo
De Baarlose crossbaan ‘Raceway Soeterbeek’ is weer helemaal klaar gemaakt om de vele auto’s te ontvangen die meedoen aan de Baarlose Nachtcross. In totaal staan er ruim 110 deelnemers aan de start in diverse
categorieën. Het evenement vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 mei.

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL
T
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KOM WERKEN
BIJ 2 BRÜDER!
Ruim 40 vacatures

De finale van de Nachtcross is
op zaterdagavond rond 20.15 uur en
duurt ongeveer een uur. Aansluitend
aan de finale is er in de feesttent een
samenzijn. De muziek wordt verzorgd
door dj Leon. Verder staan op zaterdag
en zondag stockcars F1, F2, F2 juni-

ors en Heritage F1 op het programma.
In de stockcars F1 start de kersverse
Frieskampioen Danny van Wamelen.
Ook de grote verrassing van dit seizoen, F2-rijder Xander van Wylick uit
Hout-Blerick, is van de partij. Daarnaast
komen in de Just for fun-klasse originele

en replica-stockcars voorbij van stockcarlegendes als Rien Rutjens, Friedhelm
Welters en Lambert Keulen. Op zondag 5
mei vinden de ASUZ-wedstrijden plaats.
Die starten rond de klok van 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de cross
op www.stockcarteambaarlo.nl

Wij zoeken:
(allround) Verkoopmedewerkers
Medewerkers drogist
Vulploegmedewerkers
Kassamedewerkers
Weekendhulpen / vakantiekrachten
Horeca medewerkers zelfbediening

Wij bieden o.a.:
Unieke supermarkt in centrum Venlo
Moderne werkomgeving
Volledige vergoeding OV

Solliciteer via www.2bruder.nl
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Altijd lastig in Ysselsteyn

Verdiend punt voor MVC’19

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 40 UUR M/V

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 heeft het altijd lastig in Ysselsteyn. Het lijkt dan of er andere krachten
boven komen bij de opportunistisch voetballende mannen van trainer Ruud Jenneskens. Uiteindelijk gaf op
zondag 28 april de 1-1 eindstand de verhoudingen goed weer. Voor de pauze was Ysselsteyn beter en na de rust
domineerde MVC’19

Werkzaamheden zijn o.a.:
• telefonisch en persoonlijk te woord staan van klanten en
leveranciers;
• vastleggen en opvolgen van gemaakte afspraken;
• opstellen van offertes;
• administratieve en logistieke afhandeling.
Wij vragen:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal is een pre;
• zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
• communicatief sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig;
• agrarische achtergrond is een pre.

Heb jij groene vingers en ben je commercieel ingesteld?
Stuur dan je cv naar: Vissers Plant Innovators, t.a.v. Ruud van Bommel
Midden Peelweg 10, 5966 RE America
T: 077 464 81 00
E: ruud@vissers.com
www.vissers.com
Doelman Stan Caris in actie (Foto: Math Geurts Fotografie)
MVC’19 startte goed en kreeg in
de beginfase best wat mogelijkheden,
maar na twintig minuten draaide de
wedstrijd om. De beste voetballer van
de thuisclub, Dennis Teunissen, nam zijn
ploeg op sleeptouw. MVC’19 had veel
moeite met de speelwijze van de thuisclub. ‘Kick and rush-voetbal’ met veel
duelkracht. De Maasbreenaren verloren
de slag op het middenveld, terwijl de
aanvallers goed aan de ketting lagen bij
hun cipiers van Ysselsteyn.
In de 29e minuut kwam de thuisclub verdiend op voorsprong toen Paul
Jeurissen een goede voorzet verzilverde. MVC’19 was even aangeslagen en moest door twee blessures al

voor de rust wisselen. Verdediger Erik
Schoof (hoofdwond) en aanvaller Joris
Timmermans (spierblessure) werden
vervangen door middenvelder Bart
Crienen en aanvaller Mike Peeters.

Tactische
aanpassingen
In de rust deed MVC’19 trainer Erik
van Rooy enkele tactische aanpassingen. Dit pakte goed uit,want na de
pauze trokken de Maasbreenaren de
wedstrijd naar zich toe. Ysselsteyn werd
teruggedrongen. Diverse scrimmages
vonden in het strafschopgebied van
de thuisclub plaats. Met veel kunst- en

vliegwerk kon Ysselsteyn de kleine voorsprong vasthouden. Ysselsteyn gokte op
counters, maar MVC’19 had haar zaken
defensief goed in orde. Kreeg Ysselsteyn
een kans, dan greep de uitstekend keepende Stan Caris overtuigend in.
Het duurde tot de 75e minuut,
voordat MVC verdiend langszij kwam.
De goed ingevallen Mike Peeters
scoorde fraai de gelijkmaker. Beide
ploegen waren na afloop tevreden
met de 1-1 stand. Komende zondag
5 mei krijgt MVC’19 HBSV op bezoek,
de eerste thuiswedstrijd in een serie
van drie. De Maasbreese ploeg heeft
nog enkele punten nodig om zich veilig te stellen in de derde klasse.

Strijd om plek 2

Makkelijke middag
voor Kessel
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging Kessel
De hoofdmacht van VV Kessel heeft zondag 28 april uitstekende zaken gedaan in de strijd om plek 2 op de
ranglijst achter SVC 2000, dat al kampioen is met nog vier wedstrijden te spelen. Kessel won eenvoudig met 4-0
thuis tegen laagvlieger Reuver en staat met 5 punten voorsprong op plek 3.

ADVERTENTIE W E E K
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Kessel schoot sterk uit de startblokken, maar weer gingen de kansen er in de openingsfase niet in.
Grootste kans kwam op naam van Bert
Lenders. Hij schoof de bal aan de verkeerde kant van de paal en naast het
doel. In de 10e minuut kwam Kessel
op voorsprong. Middenvelder Bram
Geraedts probeerde met een lob van
30 meter de doelman te verschalken.
De bal leek een makkelijke prooi voor
de goalie van Reuver, maar toch glipte
deze ‘hete bitterbal’ door zijn handen,
1-0.

Goed veldspel
Wat volgde, was goed veldspel
met leuke aanvallen. Reuver bleef

beperkt tot het verdedigende werk.
Nog voor rust wist Kessel de voorsprong uit te breiden tot 3-0. Dezelfde
Bram Geraedts tekende in de 18e
minuut voor de 2-0 en Willem Kruijk in
de 45e minuut voor de 3-0. De wedstrijd werd voor de thee nog enige tijd
onderbroken. Kessel linksachter Tom
Ottenheijm werd na een harde hoofdbotsing per brancard bewusteloos het
veld afgevoerd. Gelukkig bleek de
ernst van de situatie achteraf mee te
vallen, maar de schrik zat er aardig in
op sportpark De Roode Egge.
De wedstrijd leek al vroegtijdig op
slot te zitten. Niets bleek na de onderbreking minder waar. Kessel voetbalde het zakelijk uit zonder groots te

spelen. Reuver was daarentegen niet
bij machte om het Kessel nog lastig te
maken. Na rust mocht Willem Kruijk
nog tekenen voor zijn 23e treffer van
het seizoen.

16-jarige invaller mist
dot van een kans
Hiermee bepaalde de topscorer in de 4e klasse D de eindstand op
4-0. In de absolute slotfase kreeg de
16-jarige invaller Tom Smits nog een
dot van een kans om zijn eerste doelpunt voor de Kesselse hoofdmacht te
maken. De inzet van Tom mist echter kracht, waardoor de doelman van
Reuver de 5-0 wist te voorkomen.

01
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Kans op tweede periodetitel

Panningen vernederd
door Koningslust in derby
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De verwachtingen voor de wedstrijd tegen Koningslust op zondag 28 april waren hoog gespannen bij het
eerste herenteam van SV Panningen. Panningen maakte nog kans op de tweede periodetitel, terwijl Koningslust
vecht voor het ontlopen van nacompetitie voor degradatie. De verhoudingen bleken echter anders te liggen.
Koningslust won met liefst 7-1 op het Panningse sportpark.
De nederlaag was, hoewel
niet in die hoogte, verdiend te
noemen. Het Panningse middenveld
werd regelmatig overlopen door
de geelzwarten, terwijl achterin
de Panningse verdedigers een
aantal malen op snelheid werden
afgetroefd. Voeg daarbij het feit dat
praktisch elke Koningsluster kans
raak was, en de 0-5 achterstand
met de rust en de uiteindelijke 1-7
nederlaag is verklaard.

Vanaf de aftrap
fel van start
Panningen startte vanaf de
aftrap fel en Matijs Heesen loste een
schot dat dreigde in de kruising te
eindigen. Mick Berkers kreeg zijn
vingers achter de bal en verwerkte

hem tot corner. Die leverde niets
op. In de 2e minuut schoot Rob
Lemmen plotseling vanaf een meter
of twintig de 0-1 achter Panningendoelman Jordy Nelissen. Panningen
dong daarna aan en trachtte de
gelijkmaker te forceren. Maar in de
17e minuut was het Roel Gielen die
de Panningse verdedigers zijn hielen
liet zien en de 0-2 binnenschoot.
Daarna ging het snel. Ivo Schers
scoorde 0-3 in de 26e minuut en
Roel Gielen 0-4 in de 30e minuut.
De gifbeker was nog niet leeg: door
een eigen doelpunt van Panningen
was de ruststand 0-5.
Aan de tweede helft hoeven
niet veel woorden vuil gemaakt te
worden. Panningen was gewoonweg
niet bij machte om te de wedstrijd
te kantelen. Roel Gielen scoorde
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namens Koningslust nog 0-6 in
de 57e en 0-7 in de 69e minuut.
Het debacle voor Panningen
was compleet. De 1-7 van Idris
Pakasa in de 80e minuut was voor
de statistieken. De invalbeurt
van Davy Boots van het vierde
elftal van Panningen was nog
vermeldenswaardig.

Dieptepunt in
de historie
Panningen likt zijn wonden
na het dieptepunt in de historie
van de eens zo succesvolle
voetbalvereniging. Deelname aan
de nacompetitie staat op losse
schroeven, maar geheel onmogelijk
is het niet. Zondag wacht weer een
angstgegner: Roggel.

Eén van de mooiste parcours

Hans Peeters bij
Krakau Marathon
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
De 123e editie van de Krakau Marathon (Cracovia Marathon) werd op
zondag 28 april gehouden. Met haar motto ‘Door de geschiedenis’ heeft
de marathon één van de mooiste parcours in Europa. Hans Peeters van
Atletiek Helden deed mee en werd 59e in zijn leeftijdscategorie.
De route gaat langs vele historische monumenten in Krakau en
loopt over voornamelijke vlakken
gebieden, een ideale gelegenheid
om een goede tijd neer te zetten.
Hans Peeters loopt traditiegetrouw
elk jaar in de meivakantie een marathon, altijd in een andere plaats.
Dit jaar Krakau in Polen. Onder best
wel goede loopomstandigheden, de
hele wedstrijd lichte regen bij 13 graden, heeft hij de marathon volbracht.
Tot 35 kilometer ging het exact volgens schema waarbij hij rond de 3 uur
en 20 minuten zou uitkomen. Het
tempo viel daarna plotseling terug,
maar 35 kilometer is het magische
punt van de marathon waarna het
overleven is. Uiteindelijk was de
eindtijd 3.26.47 uur. Een prima tijd in

de leeftijdscategorie van 50-59 jaar.
Hans werd daardoor 59e van de 704
deelnemers in die categorie.

Vier clubrecords
In Someren deden verschillende
leden van Atletiek Helden mee aan
baanwedstrijden. Vier clubrecords,
stammend uit de vorige eeuw, werden met flinke marge verbeterd. Bij de
junioren B wist Milan Sonnemans op
zowel de 100 meter (11,90 seconden)
als de 200 meter (24,64 seconden)
een clubrecord te vestigen. Bij de junioren A verbeterde Tom van de Pasch
het clubrecord kogelstoten van 8,60
meter naar 9,50 meter. Bij de vrouwen gooide Silke van Nieuwenhoven
de speer 34,24 meter ver. Ruim verder
dan het vorige record van 29,24 meter.

Adver torial

Voorinschrijving obligaties Windpark
Egchelse Heide gaat van start
Parallel aan de lopende procedure rond de omgevingsvergunning, gaan de voorbereidingen voor de bouw van Windpark Egchelse
Heide door. Duidelijk is dat enkele partijen in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Ondanks dat een dergelijke procedure altijd een
bepaald risico inhoudt, is het beeld dat dit voorlopig vertragend werkt.

voor de financiering van het windpark.
Eén obligatie kost €500. Er zijn langlopende
obligaties en tijdelijk ook kortlopende
obligaties. Wie interesse heeft om te
investeren in een duurzaam project in de
eigen omgeving, kan dat nu al aangeven op
samenduurzaampeelenmaas.nl/obligaties
In mei zijn er drie informatieavonden
waar wordt uitgelegd hoe de obligatielening
precies werkt. Investeerders kunnen daar ook
de voorinschrijvingen definitief invullen en
ondertekenen.
De informatieavonden zijn op:
• Donderdag 2 mei om 19.30 uur
• Gemeenschapshuis De Wieksjlaag,
Kanaalstraat 94 in Beringe
• Woensdag 15 mei om 19.30 uur
• Niens Horeca, Baarlosestraat 4 in Maasbree
• Maandag 27 mei om 19.30 uur
Gemeenschapshuis d’n Binger,
Alexanderplein 2 in Meijel
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om
één van deze avonden te bezoeken.

De verwachting is gerechtvaardigd dat
de uitspraak van de Raad van State tegen
het einde van dit jaar komt en daarmee een
onherroepelijke vergunning een feit kan zijn.
Hierna kan spoedig de definitieve financiering
rondgemaakt worden en is het de planning om
in de 1e helft van 2020 te starten met de bouw.

Lopende dit traject gaat energiecoöperatie Peel
Energie van start met de voorinschrijvingen
voor obligaties van het windpark.
Windpark Egchelse Heide wordt gebouwd
nabij de Haambergweg tussen Egchel en
Beringe. In het windpark komen vijf turbines
te staan die genoeg duurzame stroom kunnen

opwekken voor ongeveer 75% van het
particuliere stroomverbruik in de gemeente
Peel en Maas. Inwoners van Peel en Maas
kunnen hun steentje bijdragen aan de realisatie
van het windpark door obligaties te kopen.
Daarmee lenen ze voor een bepaalde periode,
en tegen een aantrekkelijk rendement, geld uit

Postbus 7201
5980 AE Panningen
T. 077 - 30 30 630
info@peelenergie.nl
www.peelenergie.nl
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Tweede op ranglijst

Grashoek blijft in titelrace door grote zege
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Vooraf was men er bij het eerste herenteam niet gerust op. De uitwedstrijd tegen Kwiek Venlo gold op zondag 28 april als een lastige klip die in het sportpark Hagerhof in Venlo moest worden omzeild. De heenwedstrijd
eindigde in 1-1. Het drukke programma had echter zijn tol bij de Venlonaren geëist die geen vuist konden
maken. Grashoek won met liefst 9-1 in Venlo.
De thuisclub begon goed aan de
wedstrijd. Met name Jeffrey Bömers
legde een indrukwekkende solo midden door de Grashoekse linies op de
mat. Zijn inspanning leverde slechts
een corner op. De geelzwarten trokken
daarna het initiatief naar zich toe. In de
10e minuut lanceerde Burak Oosterveen
vanaf de rechterkant een gave voorzet
die door Chris Hunnekens achter doelman Akdis Gungor werd geschoten, 0-1.
Vooral Freek van Oijen was daarna
veelvuldig bij acties betrokken. In de
14e minuut werd een voorzet van
Freek door Erwin Pijnenburg teruggekopt op Bas Gloudemans die 0-2 binnenschoot. Nog voordat het eerste half

uur er op zat, had Grashoek de score
verhoogd naar 0-3. Chris Hunnekens
zette vanaf het middenveld een aanval op en rondde die zelf af. Tot de rust
bleef het daar bij.

Uitblinker
Leike Cuijpers
In de tweede helft vrijwel het
zelfde speelbeeld. Grashoek domineerde met Leike Cuijpers als uitblinker. In minuut 59 bracht Erwin de bal
voor het doel en Bas kopte raak, 0-4.
In de 64e minuut stelde Erwin met
een goede pas Freek in de gelegenheid 0-5 te scoren. Chris Hunnekens

maakte in de 68e minuut het halve
dozijn vol, 0-6. Terwijl Grashoek nog
dit feestje stond te vieren, schoot een
Venlonaar van grote afstand op het
Grashoek doel en verraste Koen totaal.
De eer was gered, 1-6.
Een minuut later maakte Chris
Hunnekens zijn vierde treffer en de 1-7
voor Grashoek. Ook Harmen pikte zijn
doelpunt mee, 1-8. In de 80e minuut
soleerde Burak Oosterveen door de
Kwiek-verdediging en zette de 1-9
eindstand op het bord. Door de overwinning is Grashoek op de ranglijst SV
United voorbijgegaan en nu tweede
met een punt achterstand op VOS, dat
nog op bezoek komt in Grashoek.

Albert Trines wint
eerste viswedstrijd
Door: Nico Meijer, hengelsportvereniging De Ruisvoorn
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen werd door HSV De
Ruisvoorn uit Helden gevist op zaterdag 27 april bij visvijver Breeërpeel
in Helden.
Na de loting ging het deelnemersveld, bestaande uit een mix
van jonge en oudere vissers, aan
de slag voor de beschikbare prijzen.
Vele kilo’s vis gingen in de netten. Na het wegen van de gevangen vissen kwam Albert Trines met

8.320 gram als winnaar uit de bus.
Jos van Eekeren eindigde op de
tweede plaats met 3.100 gram, Jos
Janssen derde met 3.010 gram. Oscar
Huidekoper (2.330 gram) en Rick
Thijssen (1.870 gram) eindigden buiten de top drie.

Tonido Baarlo
aan kop
Door: Luc Heldens, tennisvereniging Tonido
Met een overwinning op TV Rapid uit Landgraaf op vrijdag 26 april,
is het eerste herenteam van Tonido uit Baarlo in Landgraaf gelukt om
aan kop te komen in de competitie. Die plaats deelt het team nu met
De Helze uit Geldrop.

Tamme wedstrijd

Inspiratieloos Helden
onderuit tegen Merefeldia
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden heeft zondag 28 april geen goede beurt gemaakt in Nederweert tegen
Merefeldia. Het speelde een tamme wedstrijd die lang in een bloedeloze nul-nul leek uit te draaien. Vlak voor
tijd was het echter Merefeldia dat de volle buit mee wist te pikken.
De wedstrijd was nog niet goed en
wel onderweg en Ton Peeters kreeg
al een niet te missen kans. Hij kreeg
de bal prachtig aangespeeld en wist
de vijandelijke doelman te omspelen.
Voor het lege doel verloor hij echter
zijn evenwicht, waardoor de bal over
het doel werd geschoten.

Helden creëert
weinig
Helden leek hiermee goed uit de
startblokken te komen, maar na dit
vroege wapenfeit zakte het niveau

bij Helden echter naar een bedenkelijk niveau. Gedurende de rest van de
wedstrijd wist Helden dan ook weinig
te creëren. Jeffrey Lutjens was voor
de rust nog dicht bij de openingstreffer voor Merefeldia. Zijn kopbal uit een
corner trof echter de lat. Na de rust
kabbelde de wedstrijd voort. Helden
bleek niet bij machte om de tegenstander bij de keel te grijpen en de
thuisploeg kreeg steeds meer grip op
de wedstrijd. Het duurde echter tot
vijf minuten voor tijd totdat de winnende treffer werd binnengekopt. Jay
Stals wist geheel vrijstaand een voor-

zet vanaf rechts op waarde te schatten
en de Heldense goalie te passeren met
een rake kopbal.

Pas op de plaats
na verlies
Helden maakt opnieuw een pas op
de plaats na deze nederlaag en moet
zo onderhand uitkijken dat het seizoen
niet als een nachtkaars uitgaat. Volgend
weekend hebben de mannen van trainer Rob Jacobs een vrije zondag maar
de week erna wacht Melderslo op eigen
veld. Zaak om dan de rug te rechten.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Meterik
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Na een 2-2 gelijkspel thuis tegen
Geldrop twee weken geleden, speelden de heren dit keer tegen de koploper uit Landgraaf. Tonido uit Baarlo
stond met 6 punten op de 2e plaats,
TV Rapid bovenaan met 7 punten.
Het eerste dubbelspel werd overtuigend gewonnen door Paul Jansen
en Mark Driessen. In de tweede dubbel in een spannend gevecht wonnen
Roel Pouls en Bas Joosten uiteindelijk in een beslissende eind-tiebreak.

De wedstrijd werd na twee sets nog
onderbroken door ingevallen duisternis, waardoor de wedstrijd op een
verlichte baan hervat moest worden.
Ook in de laatste twee dubbels
trok Tonido uit Baarlo aan het langste
eind door twee eenvoudige overwinningen. Hierdoor staat Tonido na
drie speelronden gedeeltelijk aan
kop met De Helze uit Geldrop, dat 10
punten heeft. Daarna volgt TV Rapid
uit Landgraaf met 7 punten.

Outdoor dressuurwedstrijd voor pony’s
Paardensportvereniging Caprilli uit Panningen organiseert zondag
5 mei een outdoor dressuurwedstrijd voor pony’s. Deze wedstrijd vindt
plaats bij Hippisch Centrum Caprilli in Panningen.
Tijdens de dressuurwedstrijd,
die buiten plaatsvindt, kunnen de
klasses BB tot en met Z2 verreden
worden. De ringen worden tijdens
deze wedstrijd per klasse op leeftijd
van de kinderen ingedeeld, in plaats
van op de stokmaat van de pony.
Daarmee is de wedstrijd een proef
voor de Koninklijke Nederlandse

Hippische Sportfederatie (KNHS).
Ook wordt er die dag een tombola
gehouden.
De eerste wedstrijd begint om
09.30 uur. Daarna wordt er tot ongeveer 13.00 uur gereden en volgt de
prijsuitreiking. Hippisch Centrum
Caprilli is gelegen aan de Slinkstraat
in Panningen.
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Speciale tentoonstelling
5xBeringen
Voor de vierde keer in de historie wordt dit jaar het 5xBeringen Treffen in het Nederlandse Beringe gehouden. De allereerste keer dat het internationale feest, waarbij zeven dorpen strijden om de winst, Nederland
aandeed, was in 1969. Om dat vijftigjarige jubileum te vieren is in het Huis van de Gemeente in Panningen een
speciale tentoonstelling ingericht over het Beringse festijn.

Dansen en dementie
Elke tweede donderdag van de maand vindt er bij De Vriendschap in
Beringe een dansmiddag plaats. Deze kan worden bezocht door mensen met dementie en hun verzorgers of mantelzorgers. De eerstvolgende dansmiddag is op donderdag 9 mei.
“Dansen is een leuke en effectieve manier van bewegen”, aldus de
organisatie van de middag. “Vroeger
deden ouderen het graag en vaak
en waren ze er goed in. Dansen op
romantische muziek van vroeger met
herinneringen aan die goeie oude
tijd.” De middag is speciaal bedoeld
voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers.

Tijdens de editie van donderdag
9 mei is er naast muziek van dj Ton
ook muziek van het zangduo Ari-ja.
De danslocatie is De Vriendschap
in Beringe. De middag begint om
14.00 uur en duurt tot 16.30 uur.
De zaal gaat om 13.30 uur open.
Neem voor meer informatie contact
op met Jo Basten via 077 466 20 26
of via jo.basten@ziggo.nl

Relatiestress en
goede buren
Het comedytrio Owen Schumacher, Beau Schneider en Hanneke
Drenth staat donderdag 9 mei samen in het DOK6 theater in Panningen
met de voorstelling ‘Laten we eerlijk zijn’. Relatiestress en goede buren
staan hierbij centraal.

Het 5xBeringen-treffen is een
driedaags evenement waarbij zeven
dorpen uit vijf landen (Nederland,
België, Luxemburg, Zwitserland en
Duitsland) met de naam Beringen of
een variant daarvan met elkaar strijden in een spel zonder grenzen. Het
evenement is echter vooral bedoeld
om ervoor te zorgen dat mensen uit
verschillende landen elkaar ontmoeten en om de onderlinge contacten
van inwoners van de zeven dorpen te
bevorderen.
Om de geschiedenis in beeld te
brengen en om de gemeente warm
te maken voor de Nederlandse editie begin juli, is in het Huis van de
Gemeente een speciale tentoonstelling ingericht. Naast veel foto’s, kran-

tenknipsels, vlaggen en T-shirts, zijn
er ook veel speciale zaken te zien.
Zo zijn de jokers van het spel zonder
grenzen, medailles, programmaboekjes en speciale gemeentebanners van
de zeven verschillende Beringens te
bewonderen. De expositie is tijdens de
reguliere openingstijden van het Huis
van de Gemeente tot zaterdag 11 mei
te bezoeken.
De geschiedenis van het evenement gaat alweer 50 jaar terug.
In 1969 vond het voor de eerste keer
in Nederland plaats. Het spel zonder grenzen, met presentator Dick
Passchier, werd rechtstreeks door
de NCRV op televisie uitgezonden.
Naast bekende Limburgse artiesten kwamen dat jaar ook Swiebertje,

Saartje en Bromsnor naar Beringe.
Veertien jaar later (1983) keerde het
evenement terug. Ivo Niehe was presentator van het ‘Spiel ohne Grenzen’
en het optreden van de Duitse schlagerzanger Dennie Christian was één
van de hoogtepunten. Ook werd een
5xBeringen-monument gerealiseerd.
Bij het treffen in 1998 waren
Arnold Vanderlyde en Umberto Tan de
presentatoren. Met ‘Leste Aom’ en ‘de
Schintaler’ waren het ook deze keer
artiesten van Limburgse bodem die
optraden. Het straatfeest op zondag
werd volgens de organisatie door ruim
tienduizend mensen bezocht.
Het 5xBeringen Treffen vindt dit
jaar plaats op vrijdag 5, zaterdag 6 en
zondag 7 juli in Beringe.

Baarlose bospartizanen
centraal

De comedy ‘Laten we eerlijk
zijn’ is het vervolg op de voorstelling
‘Hart tegen Hart’ en speelt zich af in
een gebouw waar vanalles aan moet
gebeuren. Drie stellen die naast
elkaar wonen, besluiten alles eerlijk
op tafel te gooien. “Maar dan blijkt
al snel dat niet alleen het gebouw,
maar ook hun eigen relaties een

stevige opknapbeurt kunnen gebruiken”, aldus DOK6. Op de planken
staan Owen Schumacher, bekend
van zijn typetjes bij Koefnoen, Beau
Schneider (speelde onder andere
in Hendrik Groen) en comédienne Hanneke Drenth (bekend van
De Grote Drie). De voorstelling begint
om 20.15 uur. (Foto: Arjan Benning)

VVV Baarlo houdt op zaterdag 4 mei een wandeling met als onderwerp de Baarlose bospartizanen. Er wordt
onder leiding van een gids gestopt bij onder meer de herdenkingszuil van de partizanen in de bossen bij Baarlo.
Naast de herdenkingszuil zijn er
nog verschillende andere stops tijdens
de wandeltocht. Daarbij wordt onder
andere vertelt wat zich heeft afgespeeld

in de Baarlose bossen tijden de laatste maanden van 1944. De route is in
totaal 8 kilometer lang en goed schoeisel wordt aangeraden. De route is niet

geschikt voor kinderen en mindervaliden. De tocht begint om 10.00 uur en
duurt ongeveer twee uur. Aanmelden
kan tot vrijdag 3 mei bij de VVV Baarlo.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Romeinse activiteit in
streekmuseum
Museum Peel en Maas staat op woensdag 8 mei in het teken van Romeinen. In het kader van de Nationale
Romeinenweek heeft het museum in Helden een activiteitenprogramma opgesteld. Tijdens de activiteit leren kinderen op een interactieve wijze over de Romeinse geschiedenis in de Peel en Maas-streek en gaan ze daarna knutselen.
De kinderen krijgen na binnenkomst eerst een korte interactieve
rondleiding over de Romeinse tijd in
Peel en Maas. Centraal staat de regionale vondst van de Gouden Peelhelm
ruim honderd jaar geleden. Na een

uitleg-gedeelte waarbij ook vragen
worden gesteld, volgt daarna een
Romeinse knutselworkshop. De activiteit is bedoeld voor kinderen tot en
met 12 jaar en is gratis te bezoeken.
De activiteit duurt van 15.30 tot 17.00

uur. Aanmelden vooraf is gewenst en
kan via info@museumpeelenmaas.nl
De activiteit in het museum in
Helden is in het kader van de Nationale
Romeinenweek die van zaterdag 4 tot
en met zondag 12 mei duurt.

Aanbieding:

Sucadelappen
Rundergehakt

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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Tentoonstelling 5xBeringen
(dagelijks t/m 11 mei)

Muziek onder de Toren met Die
Rübensammler en Orkest Rooyal

Outdoor dressuurwedstrijd voor
pony’s

Tijd: 08.30-17.00 uur
Locatie: foyer Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 14.00-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: PSV Caprilli
Locatie: Hippisch Centrum Caprilli Panningen

Kienen

Receptie en feestavond 40 jaar VC Grashoek

Meijelse oldtimertoertocht

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

vr
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Tijd: verzamelen vanaf 09.45 uur
Locatie: Dorpsstraat Meijel

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: VC Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Bezoek aan Stichting Carnivora

Dodenherdenking Baarlo

Tijd: vertrek om 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek Kloosterstraat 12, Helden

Tijd: 19.00 uur
Locatie: St. Petrus kerk Baarlo

Klassiek galaconcert

Dodenherdenking Kessel

ASUZ-wedstrijden cross

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 19.27 uur
Locatie: oorlogsmonument Donk aan
Bevrijdingsweg Kessel

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Stockcar Team Baarlo en Race Day-Friends
Locatie: ‘Raceway’ Soeterbeek Baarlo

Bloemenactie

Dodenherdenking Panningen

Sà-nùk Zomer Bazaar

Tijd: hele dag
Organisatie: Méél Voices
Locatie: huis-aan-huis en op Alexanderplein Meijel

Tijd: 19.30 uur
Locatie: monument Everlo Panningen

Tijd: 11.00-20.00 uur
Organisatie: Loes Franssen
Locatie: Van Hövellstraat 53 Helden

Toestelfinales turnen

Reüniefeest

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: SC Pareja
Locatie: sporthallen Piushof Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Herpertz Bevo Hc
Locatie: evenementenhal De Heuf Panningen

Pot- en perkplanten actie

Dodenherdenking Meijel

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: fanfare en drumband EMM Koningslust
Locatie: huis-aan-huis Koningslust

Tijd: 19.45 uur
Locatie: Alexanderplein Meijel

Wandeling Baarlose bospartizanen

Dodenherdenking Maasbree

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: startlocatie via VVV Baarlo

Tijd: 19.43 uur
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Informele herdenking
Lancaster-crash

Nachtcross Baarlo

Reünie, brunch en JOIN
Volleybalbus - 40 jaar VC Grashoek
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VC Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek
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Zingen met muzikale begeleiding
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Nationale Romeinenweek met
activiteiten voor kinderen
Tijd: 15.30-17.00 uur
Locatie: Museum Peel en Maas Helden

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders Peel en Maas
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen
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Dansen en dementie

Tijd: 10.00 uur
Locatie: monument Lancaster Belgenhoek Grashoek

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Stockcar Team Baarlo en Race Day-Friends
Locatie: ‘Raceway’ Soeterbeek Baarlo

Repair café Helden

Feestavond VC Asterix

Kienen

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: VC Asterix
Locatie: café De Pool Maasbree

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Ruilbeurs

Toneelvoorstelling
‘Laten we eerlijk zijn’

Jubileum-beachvolleybaltoernooi
- 40 jaar VC Grashoek
Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: VC Grashoek
Locatie: dorpsplein Grashoek
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Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Sà-nùk Zomer Bazaar

GTM mei-riej-rit

Tijd: 11.00-20.00 uur
Organisatie: Loes Franssen
Locatie: Van Hövellstraat 53 Helden

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: GTM Maasbree
Locatie: vertrek Hens Motoren Maasbree

D!T wordt een mooie Moederdag!

Tijd: 13.30 uur
Locatie: De Hoove Beringe

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Hadé Collection

DAMES- EN HERENMODE

VOOR SFEER IN HUIS

FEEL
GOOD
STORE
Pastoor Vullinghsstraat 21 | 5975 AP Sevenum | 077-3744370 | ditfeelgoodstore.nl

Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl

www.debelaeving.nl

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 5 mei
H. Mis 09.30 t.i.v. Jacobus Steeghs en
Dorothea Steeghs-Verstappen.
Woensdag 8 mei
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 5 mei
Geen H. Mis
Zondag 12 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Maria BruijnenNijskens (zeswekendienst)

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 mei
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Petronella Vaessen.
Maria Peeters en overl. familie
Peeters-Hermans-Haenen.
Mededelingen
Gedoopt: Finn Niëns
zaterdag 20 april
Overleden: Lei Nijssen, Broekstraat 65
(Op de Kemp 35), 95 jaar

Kerkdiensten
Zaterdag 4 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. alle slachtoffers
van oorlog en geweld

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 2 mei
Huwelijksviering 14.00 uur:
Bruidspaar Henk Gommans en Rosalie
Knippenbergh
Vrijdag 3 mei
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 5 mei
Pl. H. Mis 10.00 uur – hoofdcelebrant
mgr. Harrie Smeets in het kader van
zijn werkbezoek aan het dekenaat
Horst-Helden – herenkoor en gelegenheidskoor (uitvaartkoor Helden,
Egchel, Panningen) – t.i.v. om zegen
over de zeven parochies van het St.
Vincentiuscluster; Lei van den Beuken
en fam. Steijvers (b.g.v. de trouwdag); Nico van der Horst (b.g.v. verj)
en overl. fam. van der Horst-EversGoldenbeld; om veel zegen over het
werk van een Medische Missiezuster
in Oeganda; voor een ernstig zieke om
een succesvolle behandeling;

Parochie Koningslust

Kapeldiensten in de maand mei
Woensdag 8 mei - 19.00 uur
Kapel Lange Heide - Zang Herenkoor
Woensdag 29 mei - 19.00 uur
Kapel ‘t Rooth - Zang Dameskoor

Mevr. Mia Laumen - Boonen.
Zondag 12 mei
14.00 uur doop van Norah Boots in
samenwerking met de kinderen van
de Eerste H.Communie.

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 4 mei
19.25 uur dodenherdenking in de
Donk. Geen H.Mis.
Zondag 5 mei
9.30 uur Hoogmis in Kessel.
Woensdag 8 mei
9.00 uur H.Mis voor de zieken
van de parochie.
Zaterdag 11 mei
19.15 uur. Zes wekendienst voor

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 4 mei
17.00 uur Gebedsdienst in het
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zaterdag 4 mei
19.00 uur Dodenherdenking.
Zondag 5 mei
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst overleden bestuursleden
Stichting Winters-van den Speulhof.
Overleden ouders Harie en Truus

In vrijheid kiezen

Dodenherdenking
in Baarlo
De jaarlijkse dodenherdenking in Baarlo heeft dit keer als thema
‘In vrijheid kiezen’. De herdenking begint om 19.00 uur in de parochiekerk in Baarlo. Aansluitend worden de kransen gelegd en is is er de
afsluiting van de herdenking bij het gedenkteken aan de Markt.
De muzikale bijdrage tijdens de
avond wordt geleverd door zangeres
Anita Keunen, het saxofoonensemble van Fanfare Eendracht en Gerdie
Nelissen-van Megen op de trompet.
De herdenking wordt ondersteund

Woensdag 8 mei
Jaarlijkse Maria-omgang vanuit
Kerkeböske 14.00 uur m.m.v. seniorenkoor, ensemble fanfare St. Cecilia,
Schuttersgilde St. Lambertus

door beeldprojecties die technisch
verzorgd worden door Edgar en
Herman van Megen. Verder verlenen ook schutterij St. Antonius en
St. Petrus en jongeren uit Baarlo hun
medewerking.

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 4 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. degenen die hun
leven gaven voor onze vrijheid en voor
alle slachtoffers van oorlogsgeweld;
Zaterdag 11 mei
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 2 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
9.30-10 uur Stille Aanbidding

service 27

Zondag 5 mei
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Jac. Geraats en Nellie Geraats-Corsten
(verjaardagen); Gon Strijbos-Driessen
(verjaardag), Harrie Strijbos en
Leo Strijbos; Jacques en Netje GeraetsLenders en familie; Jean en Agaath
v.Berlo-Foss en familie; Karel en Greet
Horning en familie; familie. Wedding;
uit dankbaarheid.
Maandag 6 mei
10.00 uur H. Mis in Ommel vw
Bedevaart, met herenkoor.
18.30 uur Stille Aanbidding in Meijel
19.00 uur Rozenkrans in Meijel
Dinsdag 7 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansluitend Koffiedrinken.
Donderdag 9 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
9.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 02 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 03 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Brueren-Beurskens.
Donderdag 9 mei
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 10 mei
18.30 uur Rozenkransgebed in de
St. Annakapel.
Mededeling
De Vastenactie heeft
€ 1022.- opgebracht.
Hartelijk dank daarvoor.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 5 mei
Géén H. Mis.
Zondag 12 mei
Moederdag.
9.30 uur Voor de Parochie.
Zaterdag 18 mei
19.15 uur Parochie.

De ziekencommunie wordt thuis
gebracht
Zaterdag 04 mei
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar
Zondag 05 mei
Doopsel in de parochiekerk om
15.00 uur van Maan Vrencken en
Yze Berden
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 07 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 08 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 09 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Mirjam Basemans, 88 jaar

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Mededelingen
De Fancy-Fair 2019 vind plaats
op 14 en 15 september
Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Mariamaand

Heilige missen in de openlucht
De maand mei staat in de katholieke wereld ook wel bekend als de Mariamaand. Tijdens de maand is er
een bijzondere devotie tot de moeder van Jezus. Zo ook in Maasbree. Daar wordt in mei bij twee kapellen een
mis in de openlucht gehouden. Op de woensdagen 8 en 29 mei wordt er bij de kapellen extra aandacht
besteed aan Maria.
Op woensdag 8 mei kunnen
belangstellenden een Heilige Mis bijwonen bij kapel Onze Lieve Vrouwe
van de Goede Duik aan de Lange
Heide. De mis begint om 19.00 uur.
Op woensdag 29 mei begint er om
19.00 uur een Heilige Mis bij de

kapel ’t Rooth aan de Venloseweg.
Ook wel de Kapel van de Moeder van
Barmhartigheid genoemd.

Viering
Deze kapel dateert van 1695 en is
daarmee de oudste, nog bestaande,

kapel van Maasbree. Bij slecht weer
vindt de viering plaats ter plekke in
een loods of schuur bij de Lange Heide
en bij De Plaats bij het Rooth. Neem
voor meer informatie contact op met
Gonnie Winthaegen via 077 465 18 54
of An Duijf via 077 465 33 78.
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117,-

4K TV
KD55XF7096BAEP

VAN

699,-

4K

597,-

ULTRA HD

149,-

• 55 inch (139 cm)
• 4K Ultra HD
• 4K X-Reality PRO
• Clear Audio+
• Motionflow XR 400
SMART

OP=OP!

-15%

OP=OP!

-21%
Scheerapparaat / S7310

• SkinGlide-ringen • Precisietrimmer • Voor droog en nat scheren

Wasdroger / WTW85492
• Warmtepomp-technologie
• Energieklasse A++
• Vulgewicht 8 KG
• SelfCleaning Condensor

8

KG

VAN

-16%
OP=OP!
Tummers

Wasmachine / WTV7735XS0

7

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht 7 KG
• 1400 tpm • 5 jaar garantie
• Koolborstelloze inverter motor

KG

829,-

VAN

OP=OP!

697,-

-17%

419,-

347,-

NIEUW!

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

